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N:o i.

För Nils Ericssons rå g-tunna,

Den han ej kund skymma unna'

För Besökarens beslag,

Då han genom staden Trosa

Därmed hade stält sin kosa,

Borgar och caverar jag,

Jämte den som ej för men

Anser namnet sitt hår skrifva,

Brödet Bonden återgifva,

En för bägge och bägge för en.

Stockholm den 26 April 1785.

— Bellman. X.
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N:o 3.

Platskans öfverfart på Styx i October 1785.

Vivat, klang, min vackra Gumma!
Sjöng till Platskan Bacchus sjelf,

När han morgon-vörten skumma
Af sin brygd vid Charons elf.

Gumma, sjöng han gladt och tralla

Och ur ämbarn tog en klunk.

Till din tjenst! Hvad at befalla?

Orkar du ännu ett —

?

Platskan i en stoppad hufva

Ned vid flodens bräddar skalf,

Under giktvärk, fluss och snufva,

Vid en blåst ur skogens hvalf.

Bredvid satt en Nymf, som hicka,

Och en ann, som våfflor åt.

Platskan buga sig at dricka,

Just då Charon sköt sin båt.

Charon plaska tungt i vassen

Med sin klufna, svarta år.

Med den penningen i kassen,

Som för rodd han altid får.



Bacchus, som nu idlig skumma
Till Olympens hemkom-öl,

Titta upp, såg Charon tumma
Styret på sin mörka köl.

Gubbe, ropte han, för tusan,

Säg, hvem sökes? Svara promt!

Jo! jag söker den Mardusan

Från Sanct Olofs röda tomt.

Hon mig öfverfarten nekar,

Men af Gudar mig befaldt

Svepa hennes murkna käkar

I mitt skört och därmed alt.

Fröjas port hon öfvergifvit,

Se'n hon knarkat ner paulun.

Såleds på mitt pass står skrifvit

Genast at afhemta Frun.

Furierna vid andra stranden

Vid ett sken som dagen klart

Stå tillreds med bloss i handen

At upplysa hennes fart.

Som en skymt var Gumman unnan

Och i båten hukad satt.

Bacchus med en vink från tunnan

Bjöd Fru Svärmor en god natt.



Åskan knalla, regnet squala

Och från alla himlar dröp;

Men uti sin källar-svala

Lunka Bacchus in och söp.
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N:o 4.

Mårten Luther 1 dag ur sin multnade vägg

Ropar: Mårten, hvar är du? Pressa drufvomas drägg!

Gamla Mårten Biskop med sitt vördiga skägg

Helsar dig, Bror Mårten, bryna knifvarnas ägg.

Gåsen glittrar på fatet, fullproppad och fet,

Slikt benrangel, så präktigt, lemnar ej en Poet!

Denna gåsen gödder i Kongsholmens staket,

Det sad Mårten Luther sjelf— gu tår till valet!

Samtlige Vänner bål'n längst ifrån

Ha den äran at dricka Mårtens skål och hans Son.

Mårten Luther i dag ur sin multnade vägg

Han ropar: Mårten, pressa drufvornas drägg!

Du är vänlig, en Karl med förstånd och respect,

Gamla Fäder inlifva dig i dag i sin Slägt;

När du vårdar Kronans drätsel, gör du det käckt

Ifrån morgonrodnan in till stjernornas fläkt.

Men om Vänskap dig söker— gu tår, slå i mer! —
Är du Vän uti botten och ej mera Camrer,

E] försagd och rädd och dum, villrådig som fler.

Redig då din siffra på ditt papper du ser.

Samtlige Vänner baTn längst ifrån

Ha den äran at dricka Mårtens skål och hans Son.

Du är vänlig, en Karl med förstånd och respect,

De gamla Fäder räkna dig i sin Slägt.
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Må ditt Hus då förkofras den kårta vår stund

Vi kringsväfva på denna vår så sorgliga rund.

Snart alt ramlar: borgar, fästen, alt går i grund.

Lef du mediertid då lycklig med din Grönlund,

Klappa Barnen och sjung med din Maka så här:

Kom, mitt Barn, kom min Maka, hvad din famn är

mig kär,

Mera dyrbart ej Försynen hjertat förär!

Drick en skål, Bror Mårten, och ditt glas nu frambär!

Samtlige Vänner bål'n längst ifrån

Ha den äran at dricka Mårtens skål och hans Son.

Må ditt Hus då förkofras den kårta' vår stund

Vi sväfva kring om denna sorgliga rund.

[i o nov. 1785.]



N:o 5.

Den 1 December 1785.

Bacchi Män, skull er behaga

Mig från sprundet få andraga

En så kallad våt inlaga,

Ett memorial?

Så I Skinande som andra,

Som med Bacchi kittlar vandra

Och hans krönta tunna klandra,

Till kanntal

Dränka edra torra qual

I denna saft vi nu omröra

Och kringföra,

Varm och sval.

Tänk, en Bacchi Son så skral

Har rakt i strömmen ned at köra,

Vägen var för smal.

Hjelpen mig min sång upplifva

Vid en bål på bordets skifva

Och min Hjeltes färd beskrifva

— Jag till glaset tar!



Hur han stolt, där Döden härja

I den svarta Charons färja,

Ändå gyldne bägarn berga

På sin char.

Hästarne från Bacchi kar

De plump plump plumpa ned så

Dem at styra

Fåfängt var.

Månan sjelf var hvit och klar,

Såg ut för honom liksom fyra

Solar par om par.

Där sig Målarns bölja bryter —
Klang, gu tår! — en holme flyter,

Där vår Hjelte ung och nyter

Stolt på vagnen klef.

Strax han tömmen tog i handen,

Blixtra hela himla-randen,

Ufven tjöt och gret vid stranden,

Molnet dref.

Clotho hvirfla tungt sin vef,

Och Thetis sof, och regnet squala

I sin dvala

Neptun blef,

Döden sitt benrangel ref.

Men Bacchus i sin källarsvala

Lundbergs namn han skref.



Klingom till vår Frändes ära,

Som vid Dödens pass så nära

Hörs med bägarns klang begära

Portarne slå opp.

Aldrig uti Bacchi rike,

Hvarken uti kärr eir dike

Nånsin så en slik Gelike

Krönt sitt lopp.

Tömmom än en balja, topp!

Märk, i vattnets stela bölja

Vill han skölja

Ner sin kropp;

Men vår Bacchus ropar stopp,

At Lundberg sjelf ur strömmen 1

Till Hj ekarnas tropp.



N:o 6.

Grafskrift öfver Factoren Schultz

1785.

Kom! ropte Charon längs åt stranden,

Kom, Tidens Barn, kom följens åt,

Kom, stigen in, se här min båt!

Kom, vackert räck hvarandra handen

Och sluten lifvets glada vår!

Den strand, som I nu öfvergifven,

Är oss nu mer så villsam blifven,

At ingen vet rätt hvart han går.

Men du! som i din ungdoms blomma
Naturens glada Afbild var,

Gör dig till resan lätt och klar!

Din dörr skall Vänskap förebomma,

At Afund ej skall finna svar;

Vill någon se'n ditt stoft förklena,

Blir Äran vid din grift allena,

Som tar din vandel i försvar.

[April 1785.]
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N:o 7.

En namnkunnig Mans

Gravskrift.

Ack, se Processen, gif rum! Hvem är som döder blifvit?

Hvem för prestafven, hvad är det för ett lik?

Dödgräfvarn svär öfver den som svarta klädet rifvit.

Pojkarne knuffas — hvad buller, larm och skrik!

Håkan är somnad

Frän vår tids fåfänglighet.

Trähand är domnad

I evighet.

Se, hvilken Samling, se värjorna med messings-fästen,

Pudrade peruker och skärp af etamin!

Där ser man, se dem, se hela den fatala resten

Konka bort Håkan i ett beslaget skrin.

Dog han på krogen

Utaf något brännvins-rus?

Nej, Döden tog 'en

I eget hus.

Hvad var för sjukdom, som kallat Gubben utur verlden?

Var det förkylning ell' kanske pleurésie?

Nej, det var lungsot, som skynda på den sista färden,

Plågsammer hosta och gammalt fylleri.



Men i förtreten

Söp han sällan brännvin sen.

Kanske dieten

Tog Gubben hän

Sådant är lifvet, at bäst vi här i verlden trampa,

Möter oss Döden med ett förfärligt hugg.

Hakan, så fruktad, när han i krögar-golfvet stampa,

Får nu ej längre ta fyrkar uti mjugg.

Nu må han hinna

At uti de Sällas land

Söka och finna

Sin andra hand.

Gubben var gammal, och han behöfde hvila benen.

Nog har han trampat, och säkert är han trött!

Rista dess Minne, och skrif med stora ord på stenen:

At Fader Hakan i Herranom har dödt.

Han var förfärlig,

Han har gått till evig fröjd.

Nog dog han ärlig

Men intet sörjd.

[1785-]
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N:o 8.

Högtärade Herr Assessor Hedman!

Min gunstige Broders ynnest och vänskap emellan

måltidsstunderna är mig altid en öm och ljuflig på-

minnelse, honom at hedra och älska; men det ständiga

löfvandet af Benedictii gulnade blad, på tungspän,

på läpparne, i truten och annorstädes, gör at jag hos

Stadsens Fiscaler anhållit om laga stämning på min

Broder någon utsatt timma, då han kan vara ledig

ifrån någon förrättning, som stöter på måltid, äta, frossa

och dricka ungerskt vin.

Pater Örn med sina Nunnor
Står vid Klostret vid Kornhamn

Mellan Benedictii tunnor

At få taga dig i famn.

Tag dig Fan med vin och mat,

Byxor och Assessorat

!

Jag är ändock din redelige Vän i döden. Hälsa

Fogelfängaren med randiga kolten och knyte! Till

Svartsjö med vindrufvorne

!

[Senast 1785.]



N:o 9.

Nyårs-Spel

för Skröderheimska Husen

den 1 Januarii 1786.

Från tornens gluggar

Hörs klockorna klämta nytt år i da

Ur krus och muggar,

Min Granne, din helsa tag!

I Templen skrålar

Den glädtiga Ungdom bas och disca

Och lampan strålar

Kring altarets gyldne brant.

Lycka till at njuta

All sjelf-begärlig sällhet!

Lycka till at sluta

Med helsan det år,

Som nu för oss återstår.

Gu tår!

Sig Folket gläder.

Bland Vännerna sköna stekar i dag

Med högtids-kläder

Och armbågen högst i lag



Sitt bröd man delar,

Som flaskan utdelat sista tår.

Hör Piparn spelar,

Och hör hur Trumslagarn slår!

Lycka etc.

Trumslagarn trumlar,

Moustachen i kölden glittrar om mund,

Valthornet mumlar,

Trianglarna slå secund.

Stolt på trompeten

Så pirögder Mollberg blåser gevalt,

Så at staketen

De darra med plank och alt.

Lycka till at njuta etcetera.

I gränd vid Ruter

Sitt oboe Bergström vänt uppå tvärn;

Han glor och tjuter:

Så skön lys' den morgonstjern

!

Ner i portgången,

Med vantarna och skinn-pelsen, hva ba,

En med bassongen

Han pruttar branicula.

Lycka etc.

Apollos Söner,

Med gullpapper och nedsnögade hår,

En vällust röner

Med mig, som framföre går.



Jag, älst i läran,

Välborne Herr Lagman, klang och gutå

Jag har den äran

At önska ett godt nytt år!

Lycka etc.

I mörka väder

Med kappan kring-axlad, Skalden har Xi

At Deras Nåder

At önska nu alt hvad kärt.

Alt sig upplifvat

Till glädje, och Cantorn, stolt i maner'

Han ropar vivat

För Nådig Herr Statssectern.

Lycka till at njuta

All sjelf-begärlig sällhet!

Lycka till at sluta

Med helsan det år,

Som nu för oss återstår.

Gu tår!
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N:o 10.

Vid Bryggaren och Bisittaren

Herr Lorentz Lorentzson Westmans graf

1786.

Du Barn! som i din sömn hörs hjertats suck utpressa

Som re'n vid lindan fått din tunga vandrings-staf

Och du med åldrens krans uppå din hvita hjessa,

Med handen sträckt till skyn i skuggan af din graf,

Hvad är ditt lif ? Din glans, vid skallran eller glafven?

Din prakt på ärans stol? EU' lågt i stoftet skymd?
Det är ju blott ett steg ur vaggan ned i grafven

Till evighetens rymd.

Lät stolta känslor då ditt bröst ej förebomma,

Kom, Vandringsman! blif rörd vid denna grafvens

brädd.

Se där din Broders stoft, som i sin ungdoms blomma
För Dödens lia föll, i hälsans fägring klädd,

Som ljufligt vänskaps-band var van med Vänner fästa,

Som i en trefven hand ett hjelpsamt — — bar,

Som med en glädtig blick visst hälften åt sin Nästa

Utaf sin kaka skar.
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Kom med ett upprörd t blod, och se dig se'n tillbak

Hur Kärlek kring sin tron de svarta täcken hän

Och hur en tröstlös Mor, en fordom lycklig Maka,

Hur hon nu ser sitt hopp i grafvens mörker stängc

Håll handen för din syn — men nej — brist ut i tåra

Hvad famntag och hvad gråt ses bland de späda Sm
Som i sin Moders famn, bland Dödens skrank och bår

Nu faderlösa stå.

Nog syns oss verlden lätt at dess bekantskap vinn

Men vid en längd af år hon röjer sitt besvär.

Så långt som Modrens röst och Fadrens läxor hinn

Det späda hjertat än sin dyra oskuld bär.

Dock saknad denna skygd, snart Lustans gyldne sna

Ett fromt och menlöst blod från Dygdens vägar dra

På Dygdens helga väg må dessa Små bevara

De Faderlösas Far!

Så hvila dina ben uti din kalla gömma,

Du glada Ungdoms Vän utaf så .redlig art!

Du saknas, du beröms — än hjertan för dig ömm
Som tycka på din väg ditt timglas rann för snai

Ditt rykte mediertid i Sannings många munnar

Bekräftar din förtjenst i alt hvad Äran vill.

Men Afund vid din graf hon mera ej förkunnar

Än blott at hon är till.

[Jan. 1786.]



N:o ii.

Invitation till en Fru på Concerten

den 2 April 1786.

Vid en klang utaf cymbalen,

Mellan fleuters sus och hvin

Bäfvar Mullers violin

Denna dag på Riddarsalen,

Stärkt af valthorn och bassöner.
o

Skönsta röster sku sig höja

Hjertats känslor at förnöja,

Det försäkrar Harrington.

Vågar jag min Fru inviga

Trenne placer — tag då dem!

Men precist mot klockan fem

Bör man snällt i vagnen stiga

Under yra hästars språng.

Vakten re'n vid dörren glimmar.

Var välkommen på två timmar

At behedra — Harrington.
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N:o 12.

Den
3

Maj 1786.

Hvad är klockan nu på dagen?

Klockan är sju slagen.

Nu rossoiis, nu för magen
Är en gloria.

Klunk, det är en gammal sägen,

När en klunk är tagen,

Kan man prata båd om lagen

Och justitien — ja!

Hvar är Bror Hallman? Häll i du för mej,

Häll uti pocaler!

Bacchus i sin vingård ej,

Ej gerna ser cabaler.

Ser han dem,

Få de sin kläm,

Tills morgontuppen gal.

Men hvad angår oss båd klubbor och trompeter,

Klämmor och signeter?

Brödren, ej feter,

Han magrat i Bacchi sal.

Där står hans tömda pocal.

Bredvid hans inte-quartal.

Apollo står nära,

Beundrar hans snille och ära.
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N:o 13.

En gammal visa

afsj ungen vid Bergmästaren öfver Östergötlands och

Södermanlands Bergslag Välborne Herr Johan Engel-

berth Hallencreutz' och Mademoiselle Högädla Beata

Maria Riselis bröllops-fest, den 28 Maj 1786.

Beate Mari satt uti högan-lofts-bur,

Den älskog vele vi berömma,

Med fladdrande lockar, pomponger och ur.

Alrakäraste min, jag kan eder aldrig förglömma.

Och det var en morgon till vårdagens fest,

Den älskog vele vi berömma,

Den tid då Naturen är mildast som mest.

Alrakäraste min, jag kan eder aldrig förglömma*

Knappt soln ur sin rundel sig speglat i mån',

Den älskog vele vi berömma,

Förrän at the-bordet stod dukadt i vrån.

Alrakäraste min, jag kan eder aldrig förglömma.



24

Ja! säjarn i Clara på åtta stod vänd,

Den älskog vele vi berömma,

Då bågan var dubbelt i spänningar spänd.

Alrakäraste min, jag kan eder aldrig förglömma.

Beate Mari krökte på bågan sin hand,

Den älskog vele vi berömma,

Hon krita en ruta och knäppte en rand.

Alrakäraste min, jag kan eder aldrig förglömma.

Så menlös, så sedig som Oskulden är,

Den älskog vele vi berömma,

Så tänkte hon altid få knäppa så där.

Alrakäraste min, jag kan eder aldrig förglömma.

Och hören, I Fruar och Jungfrur och Mör!

Den älskog vele vi berömma,

Er omger en Ängel, som alt ser och hör.

Alrakäraste min, jag kan eder aldrig förglömma.

Mot fenstret stod bågan och fenstret på glänt,

Den älskog vele vi berömma,

Där inflög en Ängel med gyllne patent.

Alrakäraste min, jag kan eder aldrig förglömma.
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Af myrten en krona han virka och flög,

Den älskog vele vi berömma..

Små kedjor af blommor på bägan han smög.

Alrakäraste mm, jag kan eder aldrig förglömma,

I flygtea han ropa, så smilögd och smärt:

— Den älskog vele vi berömma —
Beata Maria, glöm ej Engelberth!

Alrakäraste min. jag kan eder aldrig förglömma.

Herr Engelberth var en Riddare båld,

Den älskog vele vi berömma,

Han ägde Cykloper och Fauner i sold.

Alrakäraste min, jag; kan eder aldrig förglömma.

Hans namn ljungs i dag i Gyklöpernas psalm.

Den älskog; vele vi berömma,

Vid klingande genljud ur schackter och malm.

Alrakäraste min, jag; kan eder aldrig förglömma.

Herr Engelberth, hör du, träd upp ur ditt schackt!

Den älskog; vele vi berömma.

Hvad ser du? sad Ängeln. — Min Brud och din

magt.

Alrakäraste min, jag kan eder aldrig förglömma
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Med hand under hufvud hon sjöng i sin skrud :

— Den älskog vele vi berömma —
Nå aldrig jag tänkte i afton stå Brud.

Alrakäraste min, jag kan eder aldrig förglömma.

Farväl nu, min kammar, slå fenstret igen!

Den älskog vele vi berömma.

Jag famntar min Make, i döden min Vän.

Alrakäraste min, jag kan eder aldrig förglömma.

I blinken så frambärs nu Templets klenod,

Den älskog vele vi berömma,

Den boken som helgar två hjertan, ett blod.

Alrakäraste min, jag kan eder aldrig förglömma.

Jag önskar er båda, sjöng Kårlek i skyn,

Den älskog vele vi berömma,

I sällhet beundra min präktiga syn.

Alrakäraste min, jag kan eder aldrig förglömma.

Jag önskar er båda i ymniga mått,

Den älskog vele vi berömma,

De Kärligas möda, de Dygdigas lott.

Alrakäraste min, jag kan eder aldrig förglömma.



27

N:o 14.

Vid Orgel-Concerten uti Mariae kyrka

1786.

Abbe JAogler, när du rör

Orgelverkets guda-dunder,

Örat med förvirring hör

Skrålet ur Tartarens grunder;

Svalgets stormar, språk och brand,

Hisnad, jämmer, ångst och fasa

I de vreda toner rasa,

Som framrusa ur din hand.

Men vid dina milda slag,

När du Saligheten målar,

Evighetens klara dag

Förs på morgonrodnans strålar

Under himla-rösters ljud;

Ögat vattnas, känslan lider,

Bröstet suckar, blodet strider,

Hjertat fröjdar sig i Gud.

[29 juni 1786.]



N:o 15.

Vid Kongl. Maj:ts Troman,

Commerce-Rådet Högädle

Herr Anders Lissanders död,

den 22 Sept. 1786.

En röst, vid den Naturen bäfvar,

Ett bud vid nattens facklor för;

Du som så tungt i stoftet sträfvar,

Du Vandringsman ! lyss hit och hör

Kläd af din klädnad, kasta stafven,

Och med din trötta fot på grafven

Så se dig om! — Säg hvacl du rönt

Om ej fåfänglighet och brister;

Säg, om du på det bytet mister

At med en svepning bli belönt.

Knappt var en tidelängd förfluten

Af några få och glada år,

Förrän din ungdoms-blomma bruten

Förvissnad sträcktes till din bår.
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Hvar dag nytt moln vär himmel skymmer;

Förtret och krämpor och bekymmer
Utså kring oss sitt olycks-frö.

Den blick, som stundom från oss strålar,

Vårt tvungna löje nogsamt målar

På denna oss så kära ö.

Höj ögat mot de stolta fästen,

I solars prakt och stjernors brand,

Intill de minsta kryp och nästen -

Beprisa se'n en Allmakts hand!

Hvad vishet! hvad oändlig ära°?

Röjs i Naturens enkla lära,

Oss medfödd, at en Gud är till,

Hvars godhet ställt så våra öden,

At till vår frihet sändes döden,

Fast kalken man ej smaka vill.

Var därför redo! — Natten lider,

Gäck — stäng din hydda, Vandringsman;

Från mycken harm och onda tider

Ditt afsked du författa kan.

Vår klokhet fåfängt lär förnimma,

Om än vår lampa, än en timma,

Vår skugga ger sitt gyldne sken;

EU' om med åldrens tyngd och ära

Vi må en hvitnad hjessa bära

I frid till våra Fäders ben.



Du Hedersman, som dig ikläder

Förgänglighetens hvita drägt,

Som nu i grafvens mörker träder,

Sen Döden har ditt timglas bräckt,

Hur har du vakat och arbetat?

Hur har din fot i stormen stretat?

Med trötta fjät till ärans höjd.

Hur har du med ett rådigt snille

I våra Slöjders nakna Gille

Gjort Idogheten klädd och nöjd.

I svenska väfstoln sjungs din ära,

Som svenska Slöjders Foster-Far;

Af späda Barnen, som sig nära

Vid sländan, du din låfsång har.

Af Enkan, som sin Maka saknar,

Af Krigsman, som i stugan vaknar

På kryckan vid en rostig glaf.

Af Abon med sin plog i svängen,

Af Trädgårdsman på blomster-sängen,

Som nu strör blommor på din graf.
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N:o 1 6.

Vid upphittande af ett Fruntimmers-

strumpeband.

1786.

Detta fynd, när jag besinna,

Vittnar i ett ögnablick

Om sin vackra Ägarinna,

Som i dörren Log och gick.

Kärlek, intill svarta båren,

Bland de Skönas långa rad

Gör mig yster, yr och glad,

Fast bekymren följa åren.

Tag då detta band tillbaka,

Bind en annan, bind ej mig;

Bind nu snart en ädel Maka
Och på egen tröskull stig.

Ja! jag spår ju närmre våren,

Närmre krona, krans och dans.

Njut er sköna ungdoms glans,

Till bekymren följa åren.
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N:o 17.

Minne at virkas på en siden-duk,

sydd af Mademoiselle Törneros,

som dog i 2o:de året.

Denna duken, som sig breder

Bland de skönsta färgors prål,

Ögat snart till tårar leder,

Tankan till sitt sista mål.

Men den hand, som röjs härinne,

At den vissnad är och kall,

Visserlig i alla fall

Kostar på ett blödigt sinne.

Här har ungdom, flit och lydnad,

Oskuld, täckhet, dygd och vett

Vid en ledig stund en prydnad

At de fria konster gett.

Men som lifvets afton inne

Till sin sista skymning var,

At en huld och älskad Far

Har hon virkat detta minne.

[1786?]



N:o 18.

Mig sker en vänskap ock en heder

At hälsas af Apollos Sohn;

Då på min magra Helicon

Min Maka mig en grönkåhl reder,

Opryckt ur Floras gröna stig.

Det ömma Ode, som mig sändes,

Gjör att mitt ömma blod optändes

För Kunor 0ck Folcket ock för di gr

o o

CMB
Vid mitt lilla bord

bland mina Barn.

[•7861]
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N:o 19.

Till Biskopen Uno von Troil,

då Auctor förärde honom tvänne böcker.

Helsas af Petrus Gothus Norcopensis, item af Lars

Olufson Wallin.

Verlden saknar oss två Gubbar

Dubbelt snart ett seculum.

Om jag ej din boning rubbar,

Gif Johannis Gothus rum!

Lät mig bland de fordna Fäder

Njuta vördnad och försvar,

Skönt i mina multna kläder

Jag ej tidens prydnad har.

Se'n jag sist på vagn och kälke

Ned till Åkers körka drog

Och mitt öga med alt fog

Fordom ädle Herr Claes Bielke

Och hans dygder ömt begret,

Ack! hvad är det längesedan.

Af båd mig och vagn och medan

H varken du elL någon vet.
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Men, min Son, nu går jag åter.

Värde Uno von Troll,

Om du fritt mig unna vill

Och din godhet så tillåter,

Svep mig i din bok-gardin

Samt bland dina tysta Vänner!

Du min ädla Skugga känner,

Mig Lars Olufson Wallm.

[Senast 1786.]



N:o 20.
'

Invitation till Assessor Pfeiffer.

Muskö den 20 Januari! 1787.

Underskrifne Ledamöter

Uti Muskö glada sal

Stadgat dubbel plikt och böter

I ett angeläget val.

Saken är i korthet denna:

Den som detta budet får

Och ej strax i slädan står,

Sådan Vän vill man ej känna!

Med vårt val vi träffat Eder

At deltaga i vår ro.

Vid vårt bord at sitta neder

Och i våra kamrar bo.

Edert glada lynne sökes.

Edert sällskap, Vänner värdt.

Nu som det är oss så kärt,

Er förbindelse ock ökes.



Vädret lugnt, och mer på isen

Inga vargars tjut och böl.

Präktig brasa syns i spisen,

Bägarn squalpar full af öl.

Slädan lätt i farten hoppar

Öfver branta höjders djup,

Men för Er på sjön en sup

Står tillreds med bäska droppar.
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N:o 21.

Bref till Stats-Secreteraren och Riddaren

Gustaf von Carlson.

Mällby, i din frost och dvala

Ser jag dina hvita tak

Under middags-solen squala

Vid en rök af spisars språk.

Fälten glittra, träden snöga,

Haren skumpar, vig och hvit,

Räfven vandrar på visit

Med ett blygt och blodigt öga.

Echo mellan bergen skräller

Med en klang i vattu-bryn,

Och på tufvan hunden skäller

Under kråkors krak i skyn.

Vargen sneglar kring en backe

Och vid öga ned åt .strand

Med en snål och blodig tand

Ristar en utgrånad nacke.



PifT och paff i skogen skallar,

Tjädern tumlar från sin topp,

Och inom de glesa tallar

Tumlar haren i sitt lopp.

Eldens flamm kring slottet sväfvar,

Jägarn hastar, trött och varm,

Och med bössan på sin arm

Mot de stolta drifvor sträfvar.

Mällby Hjon med röda kinder

Sköfla sina middags-mål;

En är trind, en mera trinder,

Under dubbla magars prål.

Men de alfvarsamma Männer,

Som kring spisen lägrat sig,

Göra altid ett med mig,

Ty vi äro Mällby Vänner.

Fordom jag vid bordets ända

Had i denna måltids-sal

Öfver ända, torde hända,

Tumlat i mitt skaldequal.

Värda Bruse, mot ett fenster

Du Välkommen höjde kring,

Och den ädla Lagerbring

Med en Jernfeltz satt till venster.



När nu den högtidligheten

Vänskap sig påminna må,

Blott vid åsyn af tapeten

Och min säng — hvad gör jag

Sjelfva läget mig misshagar,

Mällby fägring saknar jag;

Men ändå min önskan tag

Till din prakt i Junii dagar.

Önskom Mällby Herre lycka,

Helsa, sinnes-lugn och vin,

Gustafs nåd och Nestors krycka,

Men ej åmar från Plantin!

Oss nu canonering tyckes,

Men som krut ej räcker till,

Strax med Rättarens sigill

Detta bref ödmjukast tryckes.



N:o 22.

Öfver Actuarien Zettherman.

Elegie den 15 Maj 1787.

Välkomna till det rum,

Där oss Bacchus mättar

Och med sitt fluidum

Vårt benrangel tvättar,

Oss vid grafvens brädd upprättar

Och vår mörka börda lättar.

Välkomne, Dvärgar, Jättar,

At sörpla sötman af hans skum.

Välkomne, Bacchi Män,

At vår fest bevaka

Och at med remmaren

Lyckans väg utstaka.

Men vänd ögonen tillbaka,

Hör, hur flodens bottnar braka

Och hur Charon ror

En oss älskad Bror.

Ur lurn hör Charons rop,

Där han rodden sköter

Och åt oss allihop

Tungt med åran höter.



Än han år n i vassen stöter,

Än i högsta hugget möter

Dig, där du tyst och soter

I Fröjas armar tömt ditt stop.

Märk i hans vreda blick,

När du ser på bålen,

Hur han befaller: Drick!

Drick den sista skålen,

Tag och sluta göromålen,

Tag din sista sup på ålen!

Tag en till och tig

Och i båten stig!

Eol ur himla-vrån

Med ett tordön rusar,

Och blixten långt ifrån

Sig i strålen krusar;

Flodens svarta gyttja brusar,

Vädrets hvin kring kölen susar,

Under det hvalen frusar

Sin hvita hvirfvel upp mot mån.

Fyllen i kärlen mer

At vår sorg uttrycka!

Vår Vän, som stiger ner,

Lämnar oss sin krycka

At med drufvor den besmycka.

Önskom denna Brödren - lycka

!

Rolig natt, vår Vän!

Sjung hans- skål igen!



Ett hjerta, godt och gladt,

Denna skänk ej ringa,

Är lifvets bästa skatt.

Kimgom, Bröder, klinga!

Re n syns Charons år sig svinga

Och den vreda böljan tvinga.

Gastarna hoppa, springa,

Och Charon viftar med sin hatt.

Du, som den skålen drack

Ömt med muntert sinne,

Nu är du — Gudar, ack! —
In i hamnen inne,

Omklädd i ett ängla-linne.

Charon med vårt namn i minne

Squalpar på sin fj ål.

Zettherman far-väl

!
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N:o 23.

Vid Cammereraren Adam Arenanders

bröllop.

Adam var första Man,

Som första Maka vann;

På det viset

Paradiset

Byggde hon och han.

Hon var, som alla vet,

Yster och yr och het,

Trinda länder,

Hvita händer

Och förträffligt fet.

När hon någon gång i busken,

Intet just så långt ifrån,

Ropte: Adam! — stod den Slusken

Dummer som en spån.

Adam, min Vän — hvar är du, min Maka?
Intet svara han igen.

Den och den,

Hvad vill du se'n?

Det var hans svar tillbaka,

Och då skratta Djefvulen.
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Nej, frisk och kärlig mine,

Soffor och rull-gardine,

Barn och Blomma,

Punkt och komma
Uti frierin.

Dagligt ett bord och kök,

Jämt utur skorsten rök,

Skåp och bänkar,

Glas och skänkar

Bara på försök.

Hela lifvet på det sättet

Bättre är för Herrn och Frun

Än at dö på Lazarettet

I en blå paulun.

Adam, jag ber — hvar är du, min Maka?
A.h, det angår intet er!

Herr Cammrer,

Gå på med fler

Och se dig ej tillbaka!

Drick ett glas och slå i mer!

[Juni 1787.]
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N:o 24.

Herr Captaine Kempensköld, salu tern med sin Fru!!!

Som Posten ur sitt horn han hörs mot klockan 7

Sin sträfva afskeds: sång i hesa toner drilla

Ock hjulen af hans vagn på smorda axlar trilla,

Så hafva vij befallt vår goda Concepist

At lura på hans fart, behändigt, utan list,

At tygeln af hans häst en dristig arm utsträcka,

Dock utan at sitt hvärf med röfveri benäcka,

Fast af hans drägt ock mine en LandsGevaldier lätt

Skull tro Commissionairn vor af en Röfvar-ätt.

Han går så i sourtout ock ströfvar obevakad

Kring Solna och Carlberg, okammad ock orakad,

Med en nedslagen hatt ock en afbruten käpp,

Som en Apollos Son, med rimslut på sin läpp;

Den ena skon har klack, den andra får med tiden,

Ock strumpan altid snedt på vaden sitter vriden.

Hvad anbelangar mer hans hjerta ock person,

Så är han allmänt känd, dock icke för Spion.

Vår önskan han fulgjort, at Postens gång må dröija,

På det hvar redlig Vän bland oss må sig förnöija

At teckna här sitt namn ock delta i den lott

At hedra Kempensköld ock önska honom godt.
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Må han på Floras fäst omfamna gladt sin Maka,

Men blott ett famntag till, se'n skall han hit tillbaka,

Ty Vänskap har den sed at längta ock at be.

Emedlertid vår Väns ödmjuke Tjänare

Stockholm den 12. Julii 3
/4 på sju 1787.

Carl Estenberg. Jean Fredric Pagander. hr. Lannér.

P. Hammarlund. Abr. Siölin. Grundel. P.H.F. Scharff.

J.M. JVallöf. Carl Sasse. H.N. Möller. C. Personne.

Nils Fries. j.R. Angerstein. Fr. Sheldon. D. Tellerstedt.

M.Lindström. A. Fischer. Berghman. Carl Mich. Bellman

nobis.
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N:o 25.

Till Capitaine Kempensköld

den 1
5 Julii

1 787.

Min kära Bror!

Min tredje Son i dag det helga Dopet njuter:

På Holmen är helt tyst, från skansen ingen skjuter,

Men flaggan, blå och gul, sin tunga fladdrar ut,

Och vimplarna i fläkt nedsänka sig till slut.

Så lugnt, så still t, så tyst jag denna fest inviger,

Ja, till och med jag sjelf, jag bara står och tiger,

Tills Pilten skall få namn, då ropar jag: Min Vän,

Vet, han skall heta Carl, som jag och Hertugen!
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N:o 26.

Till Assessor Schulzenheim.

Altid munter, fri och glad,

Jag mitt öde lyckligt känner:

Jag har Schulzenheim bland Vänner,

Jag har också Doctor Blad.

Men min munterhet försvinner,

Till och med at se Sophie,

När min lilla Son jag finner

Snart af Charon bergad bli.

Helsa uti denna rad,

Med en Faders ömma minne,

Med en Moders trumpna sinne,

Helsa Brödren Doctor Blad!

Honom uppå mina vägnar

Till min sjuka Son begär;

Hvarom icke, du mig fägnar,

Om du mig din hjelp förär.

[Juli 1787?]

4-
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N:o 27.

Elegie.

Farväl, mitt kära Barn, till dess vi åter råkas!

Din sorgsna, hulda Far än gråter vid ditt namn.

Min lilla Ögnalust, i Seraphimers famn

Hur ljufligt blir för oss at med hvarandra språkas

Och du i ljusets sken at återse din Mor
Och dina Syskons namn förklarad kunna nämna!

Men jag åt tidens grus vill mina tårar lemna.

Vi råkas, kära Barn, och glädjen skall bli stor!

[Juli 1787.]
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N:o 28.

Till Capitaine Kempensköld

med 100 Personers underskrift

den 26 Julii 1787.

Välborne Herr Captain! Salutem med alt godt ! !

!

En oss så älskad Vän tillhör den sälla lott

At se sitt ädla namn af hundra Vänner prisas.

At slikt en sanning är, vet Gud — bör ej bevisas,

Fastän af deras mängd, som tecknat sig i dag,

Man skulle tro en Flock från Haarlem eller Haag,

En sammanskockad ringr uti den akt och mening

At stifta allmänt gräl i enskild from Förening.

Man skulle tro sig se ett holländskt Corps de garde,

En rödbrun veel min Heer, med cordons-hatt-cocarde,

Och at i slikt tumult skull blåsa Postiljonen,

Courirer rida fläng med ljungeld från canonen

Bland Svärmar i gevär från Utrecht, Rotterdam.

Nej, med en stilla blick vår Vänskap träder fram,

Sig fägnar något nytt ifrån den Vännen höra,

Hur jordens gröda höjs, hvad Landtman har at göra,

Om strandens rika fångst, om krono-kittelns elans,

Om Jerker stämt fioln och Marjo står med krans;
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Om en Ers Vördighet ur Templet hunnit jaga

De svarta Phariseer och sjelf behålt sin kraga,

Om hvad som allmänt sägs, om hvad nu allmänt sker,

Om socknestämmors larm, om klockar-val och mer.

Slikt är vårt ändamål, på mindre nöjens vägnar.

Men hvad oss angår mest och hvad vårt inre fägnar

Är at i Floras hof, bland blommor, bär och blad,

Vår Vän må med sin Fru ej glömma bort vår stad.

Vi hafva nyss försport — det gäller at försöka —
Herr Captain Kempensköld vill permissionen öka.

Alt väl. njut Skyttens lugn, där han sig lägrat tryggt

Mot solens glada blick och stjernans ljusa flygt!

Men glöm ej dessa namn och ej vår bön försaka

At snart din hydda se — välkommen med din Maka!

Vår Vänskap, utan vinst, vill det så gerna se —
Vi äro Svenske Män och ej Holländare.



N:o 29.

Vagg-visa

för Auctors yngsta Son Charles

den 8 Augusti 1787.

Lilla Charles, sof sött i frid,

Du får tids nog vaka,

Tids nog se vår onda tid

Och hennes aalla smaka.o
Verlden är en sorge-ö,

Bäst man andas, skall man dö

Och bli mull tillbaka.

En gång, där en källa flöt

Förbi en skyl i rågen,

Stod en liten Gosse söt

Och spegla sig i vågen.

Bäst sin bild han såg så skön

Uti böljan, klar och grön,

Straxt han intet såg'en.

Så är med vår lifs-tid fatt,

Och så försvinna åren:

Bäst man andas godt och gladt,

Så ligger man på båren.



Lilla Charles skall tänka så,

När han ser de blommor små,

Som bepryda våren.

Sofve lulla, lilla Vän,

Din välgång skall oss gläda.

När du vaknar, sku vi se'n

Dig klippa häst och släda;

Se'n små hus af kort, lull lull,

Sku vi bygga, blåsa kull

Och små visor quäda.

Mamma har åt Barnet här

Små guld-skor och guld-kappa,

Och om Charles beskedlig är,

Så kommer rätt-nu Pappa,

Lilla Barnet nämnarn ger.

Sofve lulla, ligg nu ner

Och din kudde klappa!



N:o 30.

Då Directeur Kiisel firade sitt Silfver-Bröllop

den 19 Augusti 1787.

Kärlek till en högtid träder,

Som så sällan njutas får,

Då han vignings-fest tillstäder

Efter fem och tjugu år.

Få till denna högtid hinna;

Dagligt röns af Dödens hand,

Hur de helga ägta band

Lösas, lossas och försvinna.

Ädla Par, er ägta hydda

Är, till Himlens pris och låf

Med de Änglar er beskydda,

Ett förnöjsamhetens hof.

Helsa, frid och goda dagar

Liksom lösa af hvarann

;

Verl ds-bekymret röjas kan

Men flyr bort, när er behagar.



Mediertid i frid och lycka

Och ett tacksamt böne-ljud

Småningom förgylls er krycka

In-för Ägtenskapens Gud.

Rusten er at henne bära

Med ett vördigt silfyer-hår

!

Edra Barn sku vid er bår

Tolka med sin gråt er ära.



N:o 31.

Till Mademoiselle Chapman

vid Djurgårds-Brunn 1787

i Pigan Cathrinas namn.

Min nådiga JMamselle!

Som jag är så ganska nödig

Om en enda plåt i quäll

Och jag vet, at min Mamselle

Altid ädelsint och blödig,

Ser den Arma i sitt hörn,

Si så ber jag, fattig Flicka:

Var så god med posten skicka

Denna plåten till Traktörn!

Här på Varfvet jag befinnes

Möjligt-vis en vecka än,

Ty blir ock adressen den,

Om min Nådiga hon minnes,

Till Cathrina, hon som har

Kammarn fyra med ett fenster,

Första trappan, dörrn till venster,

Rummet hit-om kära Far.



Ingen sömn har jag om natten,

Men! hvad skall jag dricka? —
Jag har druckit Selzer, Spaa

Och Seydschiitzer bitter-vatten.

Hvad mig våller ingen vet:

Dricker jag elT intet dricker,

Om jag gungar så jag spricker,

Är jag ändå lika het.

Skyldig är jag för liqueuren

På Apteket se 'n i går,

Likså jag ock .skyldig står

För en kyckling hos Traktören

Och för rodd till stan i båt.

Måste nyss i brunnssaln böta —
Söta min Mamselle, min söta,

Låna mig en enda plåt!

En sak skall jag låta veta,

I förtro nde, som är rar:

Tänk, at Stina ska bli quar,

Men i höst så flyttar Greta —
Få si nu, hvad tjenst hon får.

Jag spår henne Hin i båten.

Men, min Nådiga, den plåten.

Däri frågan nu består!



Dea skall komma mig till måtta,

Där jag sitter nu och tror

Och betraktar mina skor

Ned uti Tollstadii grotta

Under turtur-du fvans gråt.

Granen yfs och aspen susar —
Men jag uti hoppet snusar,

At hon lånar mig en plåt!

Nå, hvad jag i mina dagar,

Hvad jag slitit, det vet Gud,

Och se'n Syster min stod Brud,

Så — förbanna den som klagar —
Har det altid gått dit-åt.

Jag måst jägta, fakta, fäja

Som en Slaf på en galeja —
Men glöm intet bort min plåt!

Där jag uti höstas tjente,

Var en klädtvätt, som var bål!

Herrn var söt, men Frun var snål.

Också blef mitt Testamente

Fluss och gikt och hufvud-bråt.

Ögonen ur skallen trilla
—

Men, min Nådiga, min lilla,

Huru blir det med min plåt?



Ty kan-tänka Frun kattraka

Mellan kettlar, bord och skåp.

Herrn — Gu'signa'n — som ett Våp
Han sig fromt ur köket maka

I sin nattrock af cassian.

Aldrig har du haft, Cathrina,

Maken Matmor! det sa Stina,

Men så har ock Stina Fan.

Vet Mamselle, at Frun tog spettet,

Där som steken satt och dröp,

Henne så i örat nöp,

Så hon hade mistat vettet,

Om det hade räckt dit-åt.

Därpå med en syn som blängde

Hon i dörrn stekvändarn slängde —
Men, min Nådiga, min plåt!

För hvar stund, så mången, mången,

Jag haft hjerta gråta blod,

Slank jag i Dimanders bod

EU' med Moster min i Gången
Eir i Fiskar-hamnen ner.

Kors! då hettes jag förslöste,

At jag penningar utöste,

Hvad jag var för en — och mer.



Men det kan jag mig förbanna:

Det var Fru at hålla grannt!

Ja! Gu" hj elp mej, icke sann t,

Skura icke hon sin panna

Med en visp så hvit och våt.

Hvarken had hon tid at sjunga

Eller sitta här och gunga —
Men, min Nådiga, min plåt!

Sjelf hon sockret sönderknacka,

Hon ock sjelf sitt caffe mol;

Söndan, i sin under-kjol

Hukad, hon sitt granris hacka,

Kokte kåln och skirde smör.

Ja, knappt hon sig nederhukat,

Förr'n ett präktigt bord stod dukadt

Med renetter och liqueur.

Olj o-flaskan sken på duken,

Och Herrn sjelf precis mot tolf

Rlef så varsamt på sitt golf

I sin nattrock med perruquen

Och vid tumlarn nicka: Skål!

Så bord-läxan, så till bordet,

Men vår Fru hon förde ordet,

Fet och Modig som en ål.
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Än ett ord, jag kan ej tiga,

Jag är envis, min Mamselle!

För en plåt, och det i quäll,

Städ mig till sin Kammar-piga,

Men lägg nu en penning till!

Jag skall hennes lockar bryta,

Märka, stärka, knyppla, knyta,

Trilla flor— och hvad hon vill

!

Cathrina.

[Sommaren 1787.]



N:o 32.

Brud-Skrift

den 17 October 1787.

Se'n för visso man fått höra,

At ett Hjonelag nu skall

Ifrån predikstolen göra

Andra gången än ett fall,

Och man torde kanske tycka

Om det fallet så och så,

At här höfs en käpp och krycka,

Nå, väl an, se här ä' två!

Gode Brudgum, Edra händer

Fatta denna käpp i frid.

Hur Försynen vägen vänder

På vår korta vandrings-tid,

Gäck emot en dygdig Maka,

Dela lifvets tyngd och qual!

Hennes famntag sku tillbaka

Pryda Edert ägta val.



Goda Brud, med frid och lycka

Öfverlemnas Eder här

Denna käpp och denna krycka.

Sinnebilden däraf är,

At till åldrens kulna dagar

Lif och helsa styrka Er,

Om Försynen så behagar,

Intill hundra år och fler.



N:o 33.

Åminnelse-Tal

öfver framledne Stads-Actuarien

Magnus Zettherman, hållit

den 28 November 1787.

Stänk fluidum pä Templets portar

Och tillsen, Bröder, som sig bör,

At Provideureri mer sig fortär

Med hvad till dagens högtid hör,

At Gouverneuren pressar saften,

At Vice Gouverneuren kraften

Ur skummets sötma röna mä!!!

Lät rökelsen i Choret låga

Kring kärlens nyss ifylda råga,

Som radtals nu uppstäldte stå.

Med sång ur Bacchi Iliader

Till vinets låf, kring Målarns strand,

Så för de Högste — Högre Grader

Som för de gyldne trattars band,

En sorglig plikt sin klagan tyder.

På er befallning Snillet lyder,



Och Skalden bugar med sin hatt.

Men bäst han skrifterna upplåter,

Han i ett saknadt namn begråter

Ett hjerta, ädelt, godt och gladt.

O! hvad förgänglighetens fråga

I suckar tungt besvaras bör.

Än Kairos pest, än Smirnas låga

Med blåst och jord-skalf fasan strör.

Med en turbant, som blodig skiner,

Mordängeln rasar bland ruiner

Vid alt Européns vapnebrak.

Väl den som, krönt med silfver-håren,

I skuggan af den mörka båren

Nedstiger till sitt grifte-tak.

Vår Samling, öppnad denna timma,

Förråder i sin svarta skrud

Och i de bleka bloss som glimma

Förgänglighetens stränga bud.

Vår harm at dessa sken betrakta,

Då våra steg så tungt och sakta

Omringa vinets gyldne Chor,

Dit vi med skarpa blickar ila,

Bebådar sorgligt — at till hvila

Sig hastat någon älskad Bror.
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Den djupa tystnad, som sig röjer

Bland Templets Folk och Ämbetsmän,

At med pocaln så länge dröjer,

At ingen kork uppdragits än,

At där oss glädjen förr upplifvat

Vid pukors larm och Bröders vivat

Nu lute-stämman ängsligt rår —
Beklagligt af alt detta finnes,

At denna fest för oss till minnes

En klagan vid vår Broders bår.

Knappt hade Charon fattat åran

At hala färjan från sin kust,

För'n Ryktet flög i samma fåran

Och ut-basuna vår förlust.

Således, Bröder, ibland eder

Hvarthän mitt ämne sjelft sig leder,

En hvar af er ju skönja kan.

En Templets Son är fäld till jorden.

Med ömhet kom i hug de orden,

Vår fordna glada Zettherman.

Tillåten mig min målning grunda,

Då jag ett ämne valt åt er.

Tör hända ögat börjar blunda

Och några tårar rinna ner.



Men, värda Samfund, kändt af heder,

Af stilla dygd, af muntra seder

Vid vinets kokande begär,

Med stränghet at hvart drag uttyda,

Som ämnas denna taflan pryda,

Er godhet ej bejaka lär.

Jag låfvar er, I Män, som hösa

Och svär vid bägarns gyldne brädd,

At ej med smickrets färgor slösa

Och vara om en Skugga rädd.

Nej ! sanning skall ur stycket stråla.

Må egen nyttan slafviskt måla

I ängla-drägt en brottslig hamn;

Här frågan är till Äreminne

At skildra af ett ädelt sinne,

Ett glädtugt blod, ett ärligt namn.

Emedlertid bevaken brygden

Och på den helga elden blås,

At vid en grifte-sång åt dygden

Belöning må ur ankarn fås.

Vid hvarje klunk, som porlar neder,

I tysthet skålen då bland eder

Bör skänkas vår hemgångne Vän,

Ej nog i detta Templets salar,

Men öfver-alt där drufvan squalar

Och ångan värmer bägaren.



Hvad ångor här i Choret lysa

Af purpur-färgadt fluidum,

Som gör at blod och ådror rysa

Vid ögats blickar på dess skum!

Hvad herrlighet i Templets kamrar!

IM an socker-pyramiden hamrar,

Och pomeransen squalpar än.

Med bugningar till Bacchi ära

Man äger rätt sitt rus begära —
Men nu till ämnet ömt igen!

Dock hålt! — I denna nöjets våda,

Som timar af en ängslig sak,

Hålt! — Låtom oss helt tyst beskåda

Vår Samling under detta tak.

Hvad tröste-drycker på oss väntar,

När Bacchi förlåt snart uppgläntar

Vid kärlens klang och Brödrens sång

Ej Dödens vålnad närmre sträckes,

Af glaset lians udd betäckes —
Men till mitt ämne än en gång!

Välan — som detta Samfund grundato
Sin trohet under drufvans skygd,

Så är dess glada altar rundadt

Till lugn för en med-borglig dygd.

Bestört och sträng och tänd af ifver

Man Falskhet oförsonlig blifver,



Om den sig bugar för vårt vin.

Men ack! det goda hjertat hedras,

Och aldrig någons dygd förnedras,

Som helsas med vår carafin.

Vår Zettherman sin härkomst ledde

Af en välfrägdad säng och Ätt.

Föräldrarna i tid beredde

Den unga Sonens tanke-sätt

Till kärlek för det högsta goda,

Med hopp at af dess ymp förmoda

De fromma hjertans sälla lön;

Till menlös undran at beskåda

Den vishet och de prål som råda

Uti naturen, rik och skön.

Dess späda vilja ömsom leddes

Till undervisning, hug och nit,

Bevis af insigt företeddes,

Bevittnad af tillbörlig flit.

Till laro-sätet han nu skyndar,

Med den Gudinnan sig befryndar,

Som bindeln med sin vigtskål bär.

Ett lätt begrepp hvar - fråga tyder,

En snillrik tanka pennan pryder,

Och drift och ordning, hvar han är.



Grannlaga kall, det bör man märka,

In-för Europas Menighet,

Ar med sitt namn en sanning stärka

Och vara trodd pä sitt signet;

I punkten Menskors väl bevara,

Uttyda, rätta och förklara,

Uppdaga saken, viss och sann,

Invändningar ur vägen röja:

I detta kall sig värdigt höja

Vi sett var värda Zettherman.

Han har, där banco-köp afhandlas,

Det olycks-tunga slaget fällt,

Som gör at mitt och ditt förvandlas.

Se n myntets hvälfning mindre gält.

Men åter, sedd på annan sida,

Har han, där Barn och Mödrar quida,

Sin hand, sin omsorg vänligt sträckt.

Han har — och Oskuld därvid gråter —
Fler — kanske nere Undersåter

Ur nödens djup till räddning väckt.

Men Lyckan har så sina nycker —
För ro-skuld nämn ett Lyckans fel —

' En hvar må tänka som han tycker

Om detta hennes lumpna spel.



En Man, som tjent sin tid med åra,

Som ägde Vänner, höll dem kära,

Drog fram sitt bord till fägnad jämt

Och som had bort till klubban hinna,

Hant aldrig rådmans-stolen vinna:

Det kallar man gement på skämt.

Om Brödren sig till rriinnes leda,

Han aldrig vid en oförrätt

Tillät sin ifver sig utbreda

I hårda ord och tankesätt.

Han vänskap fromt med vänskap mötte

Och tyst i vinet sockret stötte,

Då han med otack blef belönt.

Hans ögon redlig mildhet röjde,

När han bland oss i Templet höjde

Den gyldne bägarn blomster-krönt.

En Vän, som pröfvat tid och lycka

T obestånd af gunst och gull,

Han aldrig nändes at förtrycka,

Han var förmycket känslofull.

Med gråt han ofta slikt berätta,

Och altid blef hans utrop detta:

Det gör mig ondt— han var min Vän

!

Hvad gyldne ord i våra dagar —
Bad Jord och Himmel det behagar,

Och där käns Dygden rätt igen.
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Också vår döda Vän till heder

Basunas bör vid fluidum:

Hans Broderskap så vidt sig breder

Som hans bekantskap, tid och rum.

Ifrån talarn till plogen neder

Med alt det blod, som hyste heder,

Han sig förbandt för vänskaps skull.

Klang! Squalpom vinets varma floder,

At vivat för så värdig Broder

Må ännu klinga på hans mull!

Du täcka Kön, som styrkan äger,

Som sträckt ditt välde intill mig,

Hvad brott? om jag dig, Zephis, säger,

At Gubbens hjerta brann för dig,

At dina ögons lek och låga

Upptände lust med ny förmåga

Uti hans ögon och person.

Han har med stolthet till sitt sista

Upptecknat på sin ägta lista

Tre vigningar vid Hymens tron.

Men hur var väl hans smak at skämta

Med sina Vänner då och då?

Af honom aldrig stick-ord hemta

Med bortvändt löje i en vrå;

Nej, som en Sällskaps-man till åren

Han hade lärt förakta Dåren,



Med inre varning för hans fel;

Tillreds at blodets galla dämpa
Och at ett klyftigt infall lämpa

Till lindrig medfart för sin del.

Han var förträfflig ibland Vänner

Och log så godt och ,sjöng så glad.

Man näpplig mer hans like känner

I vår nu mer så trumpna stad.

De glada stunder sig förkorta:

En Westerhof är längse'n borta,

Och en Torpadius — hvar är han?

Ekstubbe, Knap, Signor och flera,

Bland oss de fåfängt sökas mera,

Liksom vår oramla Zettherman.

Hans bord var, i sin rundel dukadt,

I staden altid Vänners ro;

Så har den Hedersmannen brukat,

Alt sedan först han satte bo.

En middag i hans glada hydda,

Tillredd med måttlighetens krydda,

Var magen just en kostlig ting.

Men at sitt fria val u-tstaka

Satt i högsätet främst dess Maka,

Och Barn och Vänner rundt omkring.



Där dracks en skål, där sjöngs en visa

Till vinets låf, till Skönhets pris,

En ädel vänskap at beprisa

Och menskj o-kärlek på alt vis;

En skål för Kung och Rikets Männer,

Sist med en suck för gamla Vänner,

Som längse 'n vandrat från hans bord.

Så stego alla upp begjutna,

Med händren uti bönen slutna,

Och därmed var hans måltid gjord.

I, Templets högst besutne Grader

Och alla Grader i gemen,

Som samlats kring vår milde Fader

Vid desse tända grifte-sken,

Ert tålamod jag mig utbeder,

Ert tillstånd at ledsaga eder

Bort till vår Broders sommar-park,

Dess lilla landtgård södra vägen,

Hans kära Folla, täckt belägen

Och sirad med en bördig mark.

Där gick han med sin staf i handen

I gräset vid den lugna sjö,

Besåg de spridda sädes-landen,

Sin gräsbeväxta äng och hö.



Dess lilla trägård ögat gladde;

Bland bär och blommor in han trädde

Och ut åt fältet, vördnads-full.

Med blottadt hufvud, gaf Den ära,

Den Magt, som stiktat så och skära

Och frodar brödet i vår mull.

Se'n han sin bön om hvilodagen

Det Högsta Väsende beskärt

Och middags-klockan re'n var slagen,

Så var en Väns besök så kärt.

Om söndags-middagen från staden

Man vagnar såg, två, tre i raden,

Hvar vagn i vändningen geschwind

Den glada Värden gladt sig buga

Och hasta från sin landtmans-stuga,

Och buga än en gång vid grind.

Jamen! hans stoft med heder h vilar,

Liksom med saknad nämns hans namn
Gömd undan motgångs storm och ilar

I Evighetens ljusa famn.

I nere Tempel till hans ära

Skall Vänskap sina offer bära

För äran och för dygdens skull.

Hans ärestod näns ingen rubba;

Triangel, måna, tratt och klubba

Afskräcka skall en Niding full.



Så har i detta Templet inne

På skalde-vis i detta tal

Jag sjungit ömt vår Broders minne

Med vördsam aktning för ert val.

Sal eds åt Zettherman, afsomnad,

Vår sista äre-tjenst fullkomnad;

I morgon hvar en i sitt kall

Till allmänt bästa sig ikläder.

Väl använd tid vårt samvet gläder.

Gån, Bröder!!! Nu är festen all.



N:o 34.

Den 9 December 1787.

Stanna här vid Bränneri,

I Gubbar, stannen här en stund och stoj

Stämmen upp er hela symphoni

Med clarinetter, fleuter, hoboja!

Trumlen dubbla hvirflar om,

Vänd upp och ner, gör trumman till en

Och till denna högtids-timman kom
At edra valthorn kröka och huka!

Gån i rad

Och ned i farstun stanna!

Kom, slå vad,

Värdinnan heter Anna.

Tömmom ur vår kanna

At vår nit besanna

För vår goda Anna —
At vår nit besanna

Stanna här vid Bränneri!

I Gubbar med fiolerna på armen,

Stämmen upp er hela symphoni,

Med hatt på sned och krås i barmen!

Må Anna nöjd

Till åldrens höjd
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Få vörda Ödets dolda lagar

Och där hon bor

Som Maka, Mor,

Hvad sjelf dess egit bröst behagar,

Ibland vid skrål

Från Bränneri

Stå vid vår bål

Och hälla i,

Ibland med prål

På släd-parti —
Ibland i huset hemma Moder Anna! Dacap.



N:o 35.

Jul-klappar 1787.

Med en sjöskums-pipa.

Se'n Ers Excellence sin klubba

Har vid dagens afton fällt,

Hägnat Oskuld och så ställt,

At dess frid man ej må rubba,

Där hon suckar i sin säng,

Si, då gäller det försöka

At sin afton-pipa röka,

Tankfull, ädel, öm och sträng.

Hundra år, se'n Sverige kände

Rikets Drots till namn och rum.

Njut till år — ett seculum,

Sjelf som Themis' närmste Frände

At dess altar helgadt se,

Men lät denna pipan stoppas —
Hon välkommen, som jag hoppas,

Blir sin höga Rökare!
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Med ett brillanteradt portrait.

Högre än brillantens sken,

Som i brutna strålar lyser,

Ändå mera hög och ren

Är den eld mitt hjerta hyser

För en Stam-Mor till min Ätt.

Du har skänkt dig till min Maka —
Bästa Vän, täcks du bejaka,

At jag ger dig mitt portrait?

Sysslors mängd det lugnet stör,

Som mig vid din sida möter.

När jag arbets-klockan hör,

Mer jag göromålen sköter,

Mer i tankan hvilar du.

Himlen gif dig sälla dagar,

Alt hvad Dygden ömt behagar,

Dig, min Maka och min Fru

!

En déjeuné-kopp.

Denna koppen med sitt öra

Tjenar till en déjeuné,

At en créme i den tillröra,

Mandelmjölk, decoct och thé;

Damen i sin canapé

Kan med den sin frukost göra.

— Bellman. X.
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Med en tandpetare i en attrape, liknande en mört.

Denna mörten, nyss uppdragen.

Sändes sådan som han är,

Och den blanka, gula magen,

Gissa hvad den innebär!

Ingen romm står där at leta,

Ingen lefver där at se,

Men vill gunstig Herrn just veta.

Ar det hans tandpetare.' -

Med en cocarde till en Officer, som är kär i en

Judinna.

Den cocarden, fästad väl

Uppå hatten, skall betyda,

At det slagna Israel

En Anförare skall- pryda.

Under trummors larm och skrål

Hjeiten skall sin seger vinna,

Och hvar enda skön Judinna

Bli hans hjertas föremål.

Med en sydd väst.

Se, hur flitigt jag har sytt

Och hur ja^ den ljusblå västen

Med så vackra blommor prytt

Under nålens klara fästen



För din lilla mages väl.

rsu kan du sä stolt spassera

Och det Vackra Kön charmera.

Broder Magnus Daniel!

Med en penning-pung.

Motgång öfver alt betungar

Rik och Fattig, Skön och Ful.

Men at lefva nöjd i jul

Bör man hafva mvnt och pungar.



N:o 36.

På Elfvik

den 26 December 1787.

I rad, i rad! Gif, Manskap, akt!

Är ingen Man i dag på vakt,

Är ingen på Castellet?

Inom de svarta gluggar

Månd Commendanten sofver än

Med de Coldini raska Män,

Som där uppå Castellet

Sist tömde sina muggar?

Nej, Commendanten Petter han,

Han lefver, Citadellets Man.

Hans skål! Kom, klingom med hvaran

Den skåln är dyr och sann.

Läggom an

!



N:o 37.

Till Fru Helena Widman
den 26 December 1787.

Elfviken är skön,

Drick, Bacchi Dräng!

Fast vintern på ön

Är så sträng,

Fast buskarna stå

Så spräckliga, grå,

Och vargarna gå
Kring vår äng,

Ändå i dag

I nöjdaste lag

Tag glaset i handen, och tag

Snart blomstrar en vår,

Då på Lidingön

Man plöjer och sår

Sina frön.

Hö-vagnen man kör

Med oxen framför,

Och stubbar och stör

Vräks i sjön.



Hvar fogel pä quist

Då sjunger så visst

Och tackar Värdinnan för sist.

Elfviken dess Fru

Bör skålen få.

Hvad sad du väl du

I din vrå?

Värdinnan du bör

Nu lämna gehör,

När, Granne, du gör

Just si så

I detta vårt skrål.

Helena, din skål!

Klang, tömmom i botten vår bål



N:o 38.

Till Cornett Völschow

den 27 December 1787.

Mellan tårtor och klenäten

Uppå dessa Bacchi säten

Klingom, Systrar, för Corneten

Tredje jul i dag!

Bacchus socker strör i fjäten,

Se'n vår jul-gröt är uppäten.

Klingom, Systrar, för Corneten,

Klunka, du och jag!

Bacchus skrattar gladt i detta Lag.

Brödren Völschow nära,

Vi hans skål till Könets ära,

Vi Fruntimmer, vi begära

Och vårt glas till honom bära.

Kära Völschow, tag

!



N:o 39.

Till Assessor Pfeiffer, 1787.

Wetzens Bror och Beckmans — bylten

Utaf rim så öka — sig,

Så rättnu är bäst för — mig,

A t jag Arma tar in — skylten;

Fan ger jag — rimsniderit!

Hvad höfs mig jag pennan — huässer,

Som har hela — likprocesser

I mitt saldo på — credit?
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N:o 40.

Till General Toll,

då han dubbades till Commendör af Svärds-Orden

1786.

Ryktet i min lilla stuga

Sagt mig, at min General

Skall i Nordens riddar-sal

Under svärdets glans sig buga

Till det stora, gula band,

Och förtjensten så belönas,

At de ädla Snillen krönas —
Alt ett verk af Gustafs hand

Lutad detta bref at skrifva,

Hvarje rad min vördnad bär.

Lacket flammar, elden tär,

Ljuset dunklar bordets skifva

Och min bild i samma sken.

Mediertid jag detta skrifver,

Jag ur fönstret varse blifver

Vagnen rulla till levén.
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Njut i sällhet där den heder

Med ett muntert anlets-drag

At den första gång i dag

Helsas af de mörkblå Leder

Vid trumlingen och signaln.

Men jag hant ej sluta raden,

För än hela Vakt-Paraden

Gör honneur för Generaln.

[Nov. 1786.]
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N:o 41.

Kongl. Maj:ts Högtbetrodde Man,

President uti Kongl. Kammar-Revision,

Commendeur af alla Kongl. Maj:ts Orden,

Heders-Ledamot af

Kongl. Vitterhets-, Historie- och Antiquitets-Academien,

Högvälborne Herr Grefve

Carl Vilhelm von Diiben.

Högvälborne Herr Grefve!

Med en dristig hand i dag

Vågar jag de bladen räcka;

Torde hända, at de väcka

Hjertats lugn i lätta slag.

Men till prof af ädel låga

Jag med vördnad lyran rör,

Och med ja besvär den fråga,

At jag lefver och jag dör

Högvälborne Herr Grefvens, Presidentens

och Commendeurens af alla Kongl. Maj:ts Orden

Aldraödmjukaste Tjenare

Carl Michael Bellman.

[787.1
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N:o 42.

Till Stats-Secreteraren och Riddaren

Schröderheim.

Modfälld ned-om Kun gen- trappa,

På det sista stegets brant,.

Bu^ar en Hof-Predikanto
I en gles, utsliten kappa.

Tryckt af motgångs härda tvång.

Han sig bugar — man förlåter,

An en gåno — han bugar åter,.

Ja! han bugar än en gåno.

Aren sänka snart hans hjessa

?sed i grafvens sälla vrår.

Han har löften, fler än år,

At i eoet Tempel mässa

Och inom dess murar bo.

Riddersman af ädelt sinne,

Väck Kuno; Gustafs ömma minne:

Riddarholmen, posito

!

[Senast 1787.]
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N:o 43.

Auctor hade gifvit

Inspector Torsten Groth

svafvel och alun som ett botmedel emot gikt, som den

sednare hade skickat tillbakars med några stickande

utlåtelser.

Nedhukad i en chaise, hvars röda hjul och skärmar

En Bacchi lik-vagn tycks, i hvilken midt uti

Jag ser Bror Torstens staf och skymten af hans armar

Inunder rökens fläkt från Kungsholms bränneri,

Och öket frammanför, som villigt sig förbarmar

At draga fram sitt lass, där det skall utstjelpt bli:

Jag tillstår ögats blick väl blandas må med tårar

Vid sådan ömklig färd, så mörk cérémonie!

Hvar chaisens minsta puff mitt inre genombårar,

Och Vänskap nödgas lätt vid hjulens djupa fårar

At ge en hagelsvärm åt den som sitter i.

Hur hukad glor han fram bland stior, plank och lårar

Vid axelns tunga sväng mot Nymans hörnesten,

Af giktens värkar klämd, med gulsot, svulst och Men!

Utögd af plågans qual han mera orkar föga,

Men Bruntes gula tofs, den där med ena öga,

Som altid slår i sko, gör denna färd gemen.



Dig, Torsten, som en Vän, i Vänskaps högtids-kläder,

En gäng en Junii-dag min läkdom jag frambär.

Vid steget af din chaise, på dynans bruna läder,

Dikt mot damaskorna med knölar och besvär,

Ett svafvel ur mitt skört mot gikt och kramp och väder

Från stopets hvita lock din Vålnad jag förär.

Och för at vara god, det du ej neka lär,

Vid första kryddbod-borst mitt nit lät sig förblinda:

Ett alun för min slant jag länge det begär,

Förrän at Bodsven hant det i sin strut inlinda

Och det på vigtskålns brädd visst hundra gånger skär

I bitar 2 och 2 — aflånga, små och trinda.

Kort sagdt, i skuld för dig jag re'n fördjupad är;

Det var min sista slant, som borde dig förbinda

Till tacksamhet, med öl utur ditt egit stop.

Men sådant sättes ej i fråga.

Du till din länstol flyr, och ölets friska råga

långa klunkar drar, och utan till at fråga

Du dricker ut för allihop.

Se n reser du dig tungt och på din svarta krycka

Till skjulet trumpen går och vadar i din flod;

Så med en sup i mund till Första Torpet rycka

At färga där din gom med röda kräftors blod.

Där all din herrlighet, din stolthet här i Norden

!

Men, kära Torsten, som så sker,

Så skall du aldrig få — besinna blott de orden,

Besinna dem, jag ber —
Du aldrig i din säng får nå'nsin sjunga mer:

Nu hvilar hela jorden!

Nej, kramp och gikt och nen skall slå din stolthet

ner,



Och du skall i din ångst än krypa under borden

I Mäster Anders' kök

Och än i värk och nöd din Nästa så förskräcka,

At af barmhertughet han skall ditt ryggbast knäcka,

Din otacksamma Gök!

[1787?]
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N:o 44.

Till Herr Capitaine Kempensköld.

Välborne Herr Capitaine, Högälskade Herr Broder!

Vi underskrefne Män,, väl pelsade med foder,

Som jollra kring var disk vid ljusets dunkla sken,

Vår synnerliga tjenst, oss älsklig Herr Capitaine!

Som hos oss anmäldt är, för några dagar sedan,

Så skull från Hudiksvall vår Broder hunnit redan

Och såleds med sin Tross, sitt Manskap och Befäl i

Snart möta Gefle gräns — gu-tår, må altid väl!
I

Så hafve vi i dag enhälligt nu beslutat,

Se'n hvcr en först sitt stop till öfverläggning lutat, .

At denna dagens post aflemna några ord

Med helsning till vår Vän ifrån vårt stora bord.

1

Oss fägnar fram-för alt vår Broders lif och helsa,

Och är vårt trogna råd han må sig väl bepelsa

Emot så bister köld, som trotsar stark natur,

Så at vi snart hans stop: Hå, Böfveln, drick då ur!
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At vi må snart hans stop få räkna i vår nummer
Bredvid en tallrik ål, en inlagd gås och hummer,

Sen spraka få ihop på hedersmanna-tro

Om gammalt och om nytt, om tobak, posito!

Hos oss en präktig rök i ljusblå hvirflar skiner,

Hvars pustning strör ett moln kring luckor och gardiner,

Inom hvars dunkla krets af någon Nöjd och Rik

Ett sjöskums-hufvud syns och hatten på sin spik.

De ludna kappors mängd på sina stolar paras,

Och käpparne i vrån af ögonen bevaras.

I detta lugna qualm till aftonrodnans sken

Vi öppna våra lock och fläta våra ben.

En helsar på sin stol ett: Gehorsamster Diener!

Men i hans trumpna tal och alfvarsamma miner

Hans önskan lika glad, uppriktig är och ren

Med oss at råka snart Välborne Herr Capten.

Och kunna vi med fog den Vännen ej förglömma,

Som plär vid kryckans stöd om sina fötter ömma;
Hans helsning framför alt bör hedra detta rum,

Så väl som från vår Vän med ideliga Um,
Noch från en Hedersman, vår Vän till punkt och pricka,

Som bär Hans Majestät Kung Eric i sin ficka,

Och slutlig från en Bror, den sista i vårt Lag —
Utaf min tolfte sup kan gissas det är jag.

På Lagets vägnar

C: M: B:

[Vintern 1787-88?]

7. — Bellman. X.
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N:o 45.

På Elfvik

den 14 Januarii 1788.

Ned i köket mår jag bra,

Bäst ibland kastrullerna.

Blott uppå kastrulln jag pekar,

Dansa fricadellerna. Fin.

Krusade på fatena

Hvälfva sig julskinkorna,

Och på spettet hänger stekar

Måltids-timman färdiga.

Ner i källarn, ner inunder,

Där ser jag bouteillerna,

Mina aldrabästa Kunder,

Näst de sköna Nymferna. Dacap.

Sådan tjenst man näpplig når,

Om man lefde hundra år:

At bli stadd till ro och lekar

Man ett glas på handen får. Fin.

Det Husbonden sjelf i slår,

Som på Lidingön nu rår.

Är du dum och står och mjekar,

Ut åt ladgår n, du ditt Får!
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Men vår Husbond är ej sniken,

Intet heller snikna vi.

Vi ej börda sku Elfviken,

FöYn vår lifstid 'år förbi. Dacap.

Men vår Vård han vill så ha,

At hans Gäster, lustiga,

Aldrig vänskap honom nekar,

Därför ser han Vännerna. Fin.

Tänk i sommar Systrarna,

Hur emellan buskarna

Vid Elfvikens gröna ekar

Hur de svara bara ja!

Skål på detta vackra ställe,

För Värdinnan skålen går!

Skål se'n för Elfvikens Pelle!

Altid blir hans välgång vår. Dacap.



I oo

N:o 46.

Till Hof-Camreraren Sandvalls Fm,

då Auctor hade låfvat sig dit men intet kom.

Den 19 Januarii 1788.

Litet brott är snart förlåtit,

Men mitt brott är ganska stort:

Se'n dess följder jag begråtit,

Finner jag, hvad ondt jag gjort.

Brutna löften ä' ej rara,

Men som jag! — ej hållit ord,

Ej en gång till dukadt bord,

Just en sådan skall det vara!

Hur kan man mot Skönhet fela

Med uppsåtliga maner

Och sin tid så plötsligt dela

Mellan Dufvans half-qu arter?

Hur kan man med Nej besvara

Vänners vilja och behag?

Jo! en sådan en som jag,

Just en sådan skall det vara.



Jag har trott på gamla dagar

Bli det Täcka Könets Vän,

Dyrka deras helga lagar

Och min vördnad ge igen;

Deras namn i hjertat rista —
Men så täck Värdinna fly

Lär jag kanske blifva, fy!

Båd den första och den sista.

Här står jag i vintrens fårar

Ned-vid Målarns kulna strand,

Dristar knappt med bön och tårar

Kyssa min Värdinnas hand.

Men jag tror hon ej beslutit

Bli mig mindre huld och god.

Visa mig det ädelmod

Och förlåt, hvad jag har brutit!
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N:o 47.

Blott i tårar bli berömd

Är den lön en Dygdig vinner,

Då hon i all tysthet hinner

At i jorden blifva gömd.

Nu som lifvet är så kårt,

Lycklig den som tyst försvinner

Från dess långa skugg-spel bort.

Torken blödigt ögonen!

Man och Barn och sorgsna Vänner!

Med den ångst, som hjertat känner

Vid förlusten af en Vän.

Täcka Kön! så vidt berömdt!

Och I lyckligt gifte Männer,

Hedren detta stoftet ömt!

Denna Fru, som verlden flytt

I sin ålders bästa dagar,

Vänskap suckande ledsagar

Liksom till dess graf på nytt.

Hennes lydnad utan flärd

Under Dygdens helga lagar

Gör dess vandel minnes-värd.

[Juni (?) 1788.] C. M. Bellman.



N:o 48.

Den 25 Febr. 1788.

Tvenne Spelmän med viol,

Som eij någon stund befrias,

Sig instält at för Mathias

Spela, innan tuppen gohl.

Men vi vandrat med lanterna,

Spelat bad' för af ock von,

För Mathias Bentzelstierna,

För Mathias Hermansson.

Såleds ha vij intet förr

Hunit Stad ock Malmen tråka,

Intet ha vi råd at åka

Intill Mecaenaters dörr.

Nu som tiden eij förliden,

Spännes strängen med gehör

Till ett forte middagstiden,

Som Er gickt fördrifva tör.

Lef förnögd i flera år

Ock njut trefnad i Er hydda,

Utom Apothequets krydda

Ock Doctorers: Hur Ni mår?



Spela jas? ock tänd Er pipa^

Spela mannavif i bland.

Denna skrift är lätt begripa

Af hvars vänskap ock hvars hand.

C M Bellman

Elfman



N:o 49.

Öfver en Subscriptions- Lista, då en våd-eld

lagt en del af Ulricaehamn i aska. Den 27

Februarii 1788.

Du, som vid din Nästas nöd

Känner hvad ditt hjerta sårar,

Som vid ögats heta tårar

Delar ditt förvärfda bröd,

Du är värdig, det är nog,

För en dag din penning mista

Och i denna suck utbrista:

Herren gaf och Herren tog!

Ingen ann än du sitt namn
Må på detta bladet skrifva.

Hvad du äger råd at gifva,

Gif ett brändt Ulricaehamn!

Elden lagt dess murar kull,

Hungern härjar och föröder.

Dina Systrar, dina Bröder

Bedja dig för Christi skull!



Lindebarnet ser sin Mor
Sina nakna armar sträcka,

Modrens gråt hörs Fadren väcka,

Som på Moders hjerta tror.

Vid ett brak af bjelkars grus

Fadren i förtvinan gråter.

Eldens flammor ljusna åter

Utur askan af dess hus.

I en så förfärlig natt

Köldens raseri sig öker,

Tomt vid tomt i lågan röker:

Folk och alt i bäfvan satt!

Menskj o-Vän, vid Himlens hot

Lät ditt hjerta dig beveka!

Kan du här ditt namn oss neka,

Kan du göra Gud emot?
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N:o 50.

Den 7 Martii 1788,

då Regements Pastor Lindeblad blef Körk

herde.

Standaret vecklas in i dag

Vid Pukarns gråt och stumma slag;

Ej värjans blixt och eder

För fronten gifva ton.

Pukslagarn ut åt fältet ser.

Knappt rättar någon Officer

Lif Regementets leder

I flyglar och Squadron.

De sakna tungt sin Lindeblad,

Fast Himlen vet, om Ryttarn glad

En Pastor mer vid kyllret tål —
Herr Körkoherdens skål!

Kung Gustafs skål! Som Körkherrn vet,

Han Hofva goda lägenhet,

Till stöd på gamla dagar,

Förunnat honom glad.



Prins Carl, som verklig är en Prins,

Förtjenstens skygd, där mandom finns,

Om Rörkherrn skäln behagar,

Prins Carls! Rlang, Lindeblad!

Jag tutar utur Bacchi torn.

Drick, Lindeblad! Rlang för Gref Horn!

För dina Vänner drick än mer —
Glöm intet din Camrer!



N:o 51.

Vid Borgmästarens Herr Johan Daniel

Sjödins och Mademoiselle Petronella Caro-

lina Schislers ägta förening.

Inom Stockholms stängda vallar

Och dess präktiga staquete

Ur sin sömn Apollo kallar

Middagstiden en Poet.

Den Poeten, när han vaknar,

Blandar lagrar och cypresse

Med en stolthet, intill dess,

Till dess at han lyran saknar.

Då blir han af ångst betagen:

Ömhet rår i lutans slag

På den dyra bröllopsdagen

Just för detta Hjonelag.

Han, som i sin nattrock fager

Nyss sin sömn ur ögat gned,

Af Apollo, snäf och vred,

Helsades för Haquin Bager.
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At till öfverflod bekänna

All Parnassens hemska mine

Skänks mig Haquin Bagers penna,

Då jag hedra vill Sjödin.

Farväl, penna, rim och luta!

Mig ett rim dock lemnas blott

At det Paret önska godt,

Som med min, sin önskan sluta.

[17 mars 1788.] CM.

B
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N:o 52.

Brud-Skrift

vid Kryddkrämaren Herr Joh: Eks och Mademoiselle

Fredrica Maria Westbergs ägta förening den 25 Martii

1788.

Minnesvärd den dyra dagen,

Dä man till det Tempel går,

Där den helga Ägta Lagen

Blir förklarad, öm och svär.

Och de plikter den åtfölja

Hjertat till en häpnad för,

Ögat snart till tårar rör,

Fast det tycks sin oro dölja.

Ej så lätt i våra tider

Till a t bygga hjonelag!

Bästa hjerta ofta svider

För en sorglig morgon-dag.

Öfverflödets granna lekar

Delar Idoghetens bröd,

Och en oförväntad nöd

Lugnet i vår hydda nekar.



Dock, inunder Himlens lagar,

Utaf Dygdens fackla lyst,

Ljusna lifvets mörka dagar

För den redligt uppsåt hyst.

Ädla Par, visst är er mening

Himlens pris och ägta ro;

Därför Sällhet i ert bo

Skall befästa er förening.
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N:o 53.

Till Mademoiselle J: M: G:

den 25 Martii 1788.

Spel upp en dans, stig Spelman opp

För Jeanne Marie och buga dig,

På hennes namnsdag vid ett hopp

Inom dess tröskull stig!o
Vid valthorns klang och neuters skrål

Förkunna nu för Jeanne Marie,

At hennes namnsdag tål en skål,

Och skålen skall nu bli:

Lycka till, vår gunstiga Mamselle!

Hennes skål sku vi till morgon quåll

Hälla ur, hälla i.

Jeanne Marie,

Raillerie

!

I botten dricka vi!

Den på sin namnsdag ej har rus

Förtjenar intet namnet — nej,

En Nymf bör smutta sina krus,

Rent ut — det hjelper ej

!

— B e 11 ni an. X.



Och Syster dricka Syster till

Och Bröder klinga syster-skål,

Fast hvaren smuttar som han vill

Och som hans krafter tål.

Lycka till, vår gunstiga etc. etc. etc.

Namnsdagens första glada blick

Bebådar dig firabend, du;

Så ideliga sjung och drick,

Tills klockan pinglar sju!

Då tar man sig en, dito en.

Stor sak, om tumlarn tar sitt sken

Af Perus guld ell' engelskt ten:

Vår sak är lika ren.

Lycka till, vår gunstiga etc. etc. etc.

Njut än en längd af sälla år

I muntert hopp och glädtug mine

Vid dukadt bord och vid en tår

Godt, ljufligt måltids- vin!

För porten se'n vid dagens slut

En vagn till hemtning där beställs,

Som rullar af på en miuut

Till Stenborgs och Ristelis.

Lycka till, min gunstiga etc. etc. etc.

Hvarföre i en verld så tung

At intet taga dagen lätt?

Man är min sann ej länge ung,

Ty åren nalkas tätt.



Sen, för alt hvad man tråkat har

I villervalla, ångst och gräl,

Så möter oss Dödgräfvar-Far,

Och därmed så far väl!

Lycka till, vår gunstiga etc. etc. etc.

Och därmed, nar alt är bestäldt,

Ho tackar dig i grafven? — Nej,

Man graf-dörrn knappt i lås har smält,

Förrän man mins dig ej.

Därför var nöjd — och kom, slå vad,

At när man ingen gör för när,

Kan man i tiden andas glad,

Hvarthän vårt Öde bär.

Lycka till, vår gunstiga Mamselle!

Hennes skål sku vi till morgon quäll

Hålla ur, hälla i.

Jeanne Marie,

Raillerie

!

I botten drick som vi!



N:o 54.

Den 25 Martii 1788.

Lilla Charles uti sin kolt

Och Gustaf i sin jacka

Uppå Mormors namnsdag stolt

För god traktering tacka. ' -

Mamma Barnen sagt i går

Mormors namnsdag tecknad står

I vår Almanacka.

Därför lilla Charles, som minst,

Han börjar först at nicka;

Gustaf anser för en vinst

Mormors skål at dricka.

Barnen klinga om igen

Mormors skål i botten — se'n

För hvar vacker Flicka.

Gabriel i sin rock och väst

Och Martin i sin tröja

Uppå Mormors glada fest

Med skålar sig förnöja;

Önska vid ett rågadt mått

Mormor och sin Mor-Far godt

Och små glasen höja.



N:o 55.

På Mariae-dagen.

Nu blir på denna dagen

Lagen

At lustigt skria:

Bia, bia

!

Fru Maria

Är nu i dag vår Värdinna.

Gör dig till festen sedig,

Ledig

Från gräl och fara.

Vill du bara

Glädtus; vara,

Så sku safterna rinna.

Gladt ett namn besinna!

Du skall nöje finna.

Bröderna,

Med glasena

Marias skål, hurra!

Penningen upp ur skrinet!

Vinet

I dag skall rinna.

Vår Värdinna

Må hon hinna

Aldrens krona at bära;
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Och med sia hulda Maka
Smaka

Pä denna dagen

Båln i-slagen,

Då Behagen

Sväfva henne nära.

Vi Maria ära,

Hennes frid begära.

Bröderna,

Med glasenao
Marias skål, hurra!

Finns mer i magasinet?

Vinet,

Bäst som det rinner,

Det försvinner,

Och man finner

Alt är förgängligt på jorden.

Men ändå kan det hända

Ända
Till aftonstunden

Sprundas sprunden

Kring bordrunden,

Och vi fröjdas i Norden.

Sjungom här vid borden,

Sjungom dessa orden:

Vännerna,

Med glasena
,

Marias skål, hurra!

[25 mars 1788?]



N:o 56.

Till Herr och Madame Price

Allmänhetens ögon skåda

Eder glans, på fältet spridd,

Oförlikneliga båda

I den vetenskapens vidd.

Med förundran ögat följer

Eder flygt i eld och damm;
Sybariten törs ej fram,

Han i rundeln sig fördöljer.

Men bäst Folket er upplyftar

Under klappningar och klang,

Oförmärkt er stolthet syftar

Till de fromma hjertans rang,

Handen, van at tygeln röra,

Syns i sina snabba värf

Lika färdig a t sin skärf

Uti offerkistan föra.

Såleds till en billigr hedero
Minnets bok gömt edra namn

Tacksamheten helsar eder

Från ett brändt Ulricaehamn.
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Njut ert låf ur tusen munnar

Af ett Folk i nöd och brand,

Som välsignande er hand

Edert ädelmod förkunnar.

C. M. Bellman.

[Mars 1788.]



N:o 57.

Impromtu,

då Handelsman Floor skulle fara

Den 12 April 1788.

När som en torstig Man går fram

Till skänken, där han ser Madame,
Hur hon ur dosan snusar,

Han bugar sig och krusar;

Helst om han hela veckan ut

Brygt nuidum pä sin syrtout

Och stryk kring örat susar

Af Krögarns raska Busar.

At Bröderna så säger han:o
Vi alla skyldiga hvarann,

Madame är skyldig Far, och Far

Är skyldig en och hvar.

Jo, tocka tider ha vi nu.

Drick, Granne, drick! Jag gör som d

Jag squalpar vinets råga,

Försockrar lifvets plåga.

Kan-ske i morgon jag — gu-tår! —
För fönstret hvita lakan får.

pa en
o



Och Snickarn kan-ske våga

Till kistan brädet såga;

Fast kanske samma Snickare

I grafven jag långt förr får se.

Lik mycke, hur vårt debet står,

Blott at vårt vin förslår!

Emedlertid en pomerans

I bålen ger förträfflig glans.

Ryck undan den citronen

För Graföls-Processionen!

Vi sjelfva kunna krama den,

Ge skalet åt Likbjudaren.

Stor sak i klago-tonen,

Strunt i parentationen!

At helvete de svarta Led,

Som snyfta efter tidens sed

Med hvita handskar, krås och Floor

Din skål, min kära Bror!

Stäm upp en skål med full musique

Lät, medan verlden är sig lik,

Lät oss dess nöjen njuta,

Tills grafdörrn vi tillsluta;

Bland Vänner, muntra, .ärliga,

Vårt fluidum beskedliga

I våra kalkar gjuta,

Tills Charon vänt sin skuta!
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Han redan lömskt på färjan ror —
Drick, skynda dig, drick ut, min Bror!

Drick du, så länge vinet fins,

Men dina Vänner mins!



N:o 58.

Då Casseuren vid Kongl. Nummer-Lotteriet,

Herr Anders Fyrbergs älskade Maka, Fru

Frederica Hallberg i sin graf nedsattes

den 1 3
April 1 788.

En billig sed i alla tider

Är, då de Dygdiga de dö

Och deras åsyn un danskrider,

På deras stoft cypresser strö.

Men stundom, när en bortgång sårar

En älskad Maka, huld och god,

Uppreses Dygdens ärestod

Uti fördubbladt qual med tårar.

Så sorglig sanning tungt uppdagas,

Då en så ädel Maka här

På trogna armar nu ledsagas

Till hvila från sitt lifsbesvär,

Från plågors tyngd, som henne tryckte

I ett så rågadt mått ibland:

Så låfvad vare Herrans hand,

Som hennes ögon nu tillyckte!
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Af fromhet hennes vandel pryddes,

Dess själ var i sin oskuld nöjd,

Dess sinne ej af glitter bryddes

Och af fåfängans lumpna fröjd.

Om snillets eld förtjenar nämnas,

Hvarföre intet nämna då:

Hon sökte smak och kunskap nå,

Då hushålls-bördan kunde lemnas.

Med milda blick och stilla seder

Dess väsende var älskansvärdt.

Säll den, som hon, sig sjelf bereder

Ett namn, så hedradt och så kärt.

Hon är ej mer, men hennes anda

Är till en evig sällhet höjd.

Hvad skall man göra*? — Vara nöjd

Och hennes stoft med tårar blanda.

C. M. B.
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N:o 59.

Vid

Högädla Fru Elisabeth Beata Törnings,

Bergs-Rådet Högädle Herr Jöns Riseils

älskade Makas graf

den 4 Maj 1788.

Försynens visa lagar skipas

I en orubbad ordning jämt:

Dess dolda råd kan ej begripas

Uti det lopp oss är bestämdt.

Den blandning uti våra öden

Af sant och falskt, af lust och qual,

Som följer våra åratal,

Utvicklar sig till slut i döden.

Liksom när böljorna de skaka

En ringa spån på hafvets rymd,

Än drifs den fram och än tillbaka,

Af vågens svall mot klippan skymd,

Så med vårt lif i denna striden:

En ständig motgång för en hvar.

Ej något öga blundat har,

Som intet tårar fällt i tiden.



Ifrån en verld, som tyckes luta

Till sin förvandling år från år,

Där vreda händer blodet gjuta

Ur sina Likars bröst och sår,

Där list och svek hvarannan hylla,

Är godt at vara långt ifrån.

Säll den, som får i grifte-vrån

Sitt stoft till sina Fäder fylla!

På trogna axlar nu nedsänkes

En vördad Fru uti sin graf.

När hennes lefnads-lopp betänkes

Och hur hon fört sin vandrings-staf,

Man genast dygdens värde känner;

Och därför hon den äran vann

Begråtas af en älskad Man,

Af sina Barn och sina Vänner.



N:o 60.

Fru Wendelias Födelse-dag

den 18 Maj 1788.

Opptänd, du sol, din fägring och färg

Och bestråla ur molnen i dag Anneberg!

Vid din gyldne blick ur skyn

Glittrar skog och vattubryn,

Ängar, fält och dalar

Sugit dropparnas märg.

Hör bland böljors brus och tvång

Hör Herdens sång,

Hur hans pipa söfver skogens näktergalar

Bland Ceres' vagnar lyser ett spann,

Som med fluidum gungar och kör af och

Ifrån minsta udd och vik

Glädje-röster och musique

Gör den glada dagen

Gudarnas högtid lik.

Somliga vid Annas namn
Med öppen famn

Sina kärl omfamna, lyda vänskaps-lagen.
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En bål ur Ceres' vagnar nu tag

Som ett tecken af glädjen på denna vår dag,

Då med eldad ögnelust,

Långt från Charons svarta kust,

Vi för vår Värdinna

Pressa drufvornas must.

Himlen vare låf och tack!

O, Gudar, ack,

Unnen oss vår Anna länge bland oss finna!

— Bellman. X.



N:o 6 1.

Den 20 Maj 1788.

Pastoral.

I går på en Torshella-jakt,

Med vimpeln tunn som flor,

Se 'n lyran jag i skrinet lagt,

Steg jag om bord och for.

Nyss solens sken kring Mälaren

Kringhvälfde böljan klar.

Jag tänkte på en vördad Vän,

Ty han min vördnad har.

Där blåste Skepparn i sin lur,

Och Echo svarade;

Han uppå jakten sväljde ur

Sin morgon-panacée.

Hvart hän skall resan ske, min Vän?
Så frågad' jag och log.

Till Nyby, svarte Skepparen

Och hatten af sig tog.



Till Nyby! ropte jag — och gret.

Du ljuger, Skeppare!

Nej ! sad han, jag min kosa vet.

Jag svarade: Må ske!

Där får jag råka den jag tänkt

At aldrig råka mer.

it ** — ****** oförkränkt

Jag hela hjertat ger.
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N:o 62.

Till Mademoiselle Eleonora Säfström,

då hon på Nya Svenska Theatern spelade, i operan

Colonien, Belindes role, den 23 sistledne Maji.

Vid hafvets svall, bestört och rädd,

I en bedrörlig drägt och prydnad,

Stod du, vid strandens nakna brädd,

Begret din frihet med den lydnad,

Som grymhet altid väntar sig.

Ack, hvad din sång min stolthet delte!

Jag ber dig — spela, som du spelte,

At än en gång förkjusa mig!

[Maj 1788.]



N:o 63.

På Spinnhuset

den 4 Junii 1788.

I Fröjas Döttrar, dörrn igen!

Prompt i vingården samlen er

Och hjelpen till i bägaren

A t den ifylla mer!

Du vid din långrock och din tramp,

Med brandgul barm och rosig hy,

Ställ härfveln bredvid Bacchi stamp

Och till hans ångor fly!

Nå, arbeta fortare, så så,

Ännu fortare lät trissan gå

!

Arbeten ni fortare, fortare då,

Det där var skönt, hå, hå!

I mörkblå Gubbar med er mine,

Som röjer Laudons ändalykt,

Som plär en liten rädd Cousine

Anamma i sin flygt,

I magen glo åt Bacchi kar



Men ej till Templets spets på Ön.

Ett afsatt kummin för en hvar

Blir eder arbets-lön.

Nå, arbeta fortare etc: etc:

Just så, så är det, så ä dä!

Söng Bacchus, när han, varm och matt,

Med bägarn hukad på sitt knä,

Vid Långholms-udden satt.

Kring Fröjas borg med gallerverk

Han bittert hvälfde ögats blick

Och idlig ropte: Syster, märk,

Drick, Syskon — Syster, drick!

Nå, arbeta fortare etc: etc:

Så här kläms drufvorna —
;
jomen,

Och därför ge de tusendfaldt

Sin arbetslön Arbetaren

I nectar, varmt och kallt.

Men när som Bacchus någon gång

Har, som i dag, hår göromål,

Så sj unges altid denna sång:

Värd och Värdinnans skål!

Nå, arbeta fortare etc: etc:



N:o 64.

På Elfvik

den 6 Julii 1788.

Glada bygd, så täckt belägen

Midt i vattnets lugna våg,

Dina åkrar pryda vägen

Med en hög och gulnad råg;

Dina vikar tyst förära

Fångst af gädda, mört och mer.

Öfver-alt i dälden nära

Man de röda smultron ser.

På en hög och ljus-blå bölja

Fladdra seglen bort och fram:

Stundom masterna sig dölja,

Stundom höjs en vimplad stam.

Dapens timmar lätt försvinnao
Under nöjen, spel och sång,

Där en Värd och en Värdinna

Ha förbjudit krus och tvång.



N:o 65.

Sabbathsberg

den 1 2 Julii 1788.

Kring Helso-Gudens blomster-tron

Nedfallom ömsint, hvar Person,

Och vid hans lugna källa

Oppstämmom cittrors ton

!

Vid morgon-klockans helga ljud

Knäböjom inom Templets skrud;

Gån se n at vattnet hälla

Och lyden Läkarns bud!

Se n med en munter stämma sjung

Du vid din krycka, blek och tung

Båd Gammal, Äldre, Yngre, Ung,

Välsigna sist din Kung!

Gäck se'n i parken, yr och glad,

Följ Vän med Vän, i rad, i rad -

Tills middags-morteln ljuder,

Och glöm den stolta stad.

Tag så ditt glas och gör så här

Men för all ting blif intet kär,

Om Astrild dig tillbjuder

Den dig ock närmast är.
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Hans list, när bordet dukadt står,

Är farligast; han då förmår

Förgifta drufvans söta tår,

Ge hjertat djupa sår.

Så glädjoms under nöjets tak!

At vara glad en kostlig sak;

Men något skall man dricka,

En Nykter är elak.

Ett litet rus gör godt ibland,

När bägarn räcks ur Iris' hand;

Men intet får man nicka

Och dränka sig- vid strand.

Nej ! Helso-Guden det ej tål,

Fast han befallt i dag en bål.

Verkställom detta göromål,

Kling klang — Kung Gustafs skål!



N:o 66.

Skålar.

Som Vänskap ej kan annat mena
Än ömt och ädelt, gladt och godt,

Sä töm ett mätt

För Fru Helena,

Dess väloräncr blir var glada lott!o o o

Sjungom vid vinets kar,

Nu frän bekymren fria,

Sjungom för Sophial

Frän bekymren fria

Dränk i karet Dödens lia.

Vi buga en och hvar

Under Bacchi Lithania.

Hvar en till glaset tar,

Som hjerta har.

*

Hedvig, hvad tänker du,

Som ej ditt hjerta delar?

Du mot Astrild felar,

Som ej hjertat delar.
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Skönhets-flocken kring dig spelar:

Vi buga ömt ännu!

Hjertats sår en gång du helår,

När till Ett blifva Tu,

Och du blir Fru!

Vid bordets fyllda krus och kanna,

Blott ur de kärl, som glädjen för,

En skål tillhör vår glada Anna,

Dess välgång dubbel glädje gör.

I Hälso-Gudens Tempel inne

Och bland de kärl, som sjelf han satt

Vid Dödens natt sig sjelf till minne,

Vi önska Noras öde dadt.

Vid Hälso-källans tysta dal,

I dess nu öppna sal

Hvar-en en rågad, full pocal

Han taga skall; Fin.

I alla fall

Han tömma skall

Vid Britas namn sitt mått

Och buga djupt och dricka blott

At önska 2odt.

12 juli 1788.]



N:o 67.

Sabbatsberg

den 1 2 Julii 1788.

Systrarne skola

Ej sitta Vän vid Vän
Och barmen sola

Och gunga längre än.

Hvar från sin bänk

Stig fram till Bacchi skänk

Och betänk,

Hvad safter finns i källaren!

Af första tåren,

Min Sköna! vet hon hvad?

Blir hon som Våren

Så vacker, ung och glad.

Syskon, korn, kom
Och lät oss klinga om!

Och den som

Ej klingar hädar Doctor Blad.
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Hör, hur det skrifves

I Bacchi sammandrag:

Sorgen bortdrifveso
Uti ett muntert Lag.

Ängslan och qual

Och tårar utan tal

På en bal

Med Bacchus dansas bort på en dag.

Glaset med vatten

Ger fägring snart god natt

Och under hatten

Gör ögats eld så matt.

Och gunga här

Och promenera där,

Sådant är

At sönderbryta Bacchi tratt.

Syskonen böra

Vid morgonrodnans rand

Glädtigt sig snöra

Med tumlaren i hand

Och tänka så:

Tänk, om vi kunde få

En och två

Bouteiller mallaga ibland!



Vi skull så tysta

I våra hushåll gå,

Härfla och nysta

Och sätta grytan på;

Mot klockan ett

Ha steken på sitt spett

Och beredt

En lustig måltid för oss då.

Sjungom nu alla

Till vinets pris en sång!

Lät oss befalla

Tolf bålar på en gång!

Bort med alt svek,

Mjeltsjukans knep och strek

Och Apotek

Och sjelf Rumorarns bjällrande stån
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N:o 68.

På Johannas dag 1788.

Melodi: November den 1$. dagen.

Natur, dina fagraste stunder

Vid sommarens värma ger glädje och frid;

I blomstrande ängar och lunder

Hörs foglarnas quitter och kärliga strid.

Vid källorna Herdarne stanna;

Herdinnorna, fria från kärlekens tvång,

En täck och behaglig Johanna

De binda med kransar och höja sin sång.

En sjunger i lunden helt sakta:

Johanna, din välgång du vet den är min!

En annan syns lunden betrakta,

Lyckönskar Johanna och stiger så in.

Jag vill ock min önskan besanna:

Om dig och din vänskap jag altid är mån;

Alt godt jag dig unnar, Johanna,

Och lycklig som Moder omfamna din Son!

[21 juli 1788.J
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N:o 69.

På Christinae dag 1788.

Melodi : Kom, sad Bacchns, kom, min Nunna.

Bindom blommor uti kransar,

Löfvom våra tysta tjäll!

Bygdens Ungdom gladlynt dansar

I från morgon intill quäll.

Herdarne i linnen fina

Städat sig och intet glömt

At sig buga för Christina

Vid Herdinnors nigning ömt.

Hennes namnsdag som Herdinna,

Prydd med oskuld och behag,

De med ömhet sig påminna

Och bestämt den dag i dag

At tillönska henne lycka

Nu och framgent år från år,

Till dess hon med käpp och krycka

Tar sin myrten-krahs och går.

[24 juli 1788.]
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N:o 70.

På Christinae dag 1788.

På Christinas fest i dag,

Som bepryder vår Calender,

Bindes hon af trogna händer

Med det bästa hjerte-lag.

Hennes välgång med de sina

Utgör ämnet för vår ro.

Var förvissad, mins och tro,

A t vi hedra vår Christina.

Under bullret i vår tid

Af den ångst och nöd och fara,

Som bland Krigs-mäns tända skara

Röjes i en blodig strid,

Vi ett älskadt lugn nu röna

Och i Vänskaps sälla bygd

Vår Christinas mogna dygd

Med vårt tysta låf bekröna.

[24 juli 1788.]

Be 11 ma». X.



N:o 71.

Vid

Fru Maria Eleonora Georgii

graf.

En blomma, hög och skön, när emot natten lider,

Hon med en lutad knopp sin stjelk till marken vrider

Och bleknar på det fält, där nyss hon runnit opp.

När dagen tändes åter,

Hon sina blad upplåter

Till ett förnyadt hopp.

Så syns vid lifvets quäll en from och täck Herdinna

I blomman af sin vår ur tidens grus försvinna

Och all dess fägrings prakt i jordens gömma fly.

Men dagens morgon randas,

Hon Änglars sällhet andas

I Evighetens sky.
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Till minne af din dygd, dig och din Ätt till heder

Sjelf Oskuld dig i dag en ärestod bereder,

Då hon i sorgen djup utbrister vid din färd:

Ditt namn ej afund röner

Vid den cypress dig kröner,

Ty du var älskan svärd.

[Aug. 1788.] C. M. B.



N:o 72.

Bref till Baron ****

den 28 October 1788.

Högvälborne Herr Baron!

Den djerfva Guden Mars, med pipskägg och

moustache,

Med Brandenburgisk hatt och svafvelgul plumage,

Sitt mulna anlete i vreda skrynklor vrider

Och fnysande mot mig med blanka sporrar skrider

Fram på mitt kammar-golf.

Nyss i en helig blund, så pass mot klockan tolf,

Med knäppta händer hop, bekymren tycktes ila;

För Kung och Fosterland vid all Naturens hvila

Mitt blod dock rördes än.

Upp, Slyngel, ur din bädd och ryk för den och den!

Ser du ej vapnens blixt kring Nordens hällar ljunga?

Hur Landets tappra Slägt, så gamla Män som unga,

Behjerta Landets nöd?

Mitt öga stirrade, och hela kroppen död

Sin andelösa tyngd ned i madrassen sänkte.

Hvad var at göra här? Jag på Brandvakten tänkte

Men fick ej ordet fram.

Den vreda Gudens röst madrassens dun och damm
Blott vid det ordet: marche! kring sängen tycktes skaka.

Ligg intet där, skrek han, och kuttra med din Maka
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Och dröm om vaggors knark!

Hur älskar du? skrek Mars, din Herre, din Monark,

Som eldas natt och dag för Sveriges väl och ära,

Som främst i striden går at oljo-quisten skära

At Krona, Land och Folk.

En Kung, hvars tidehvarf knappt äger någon Tolk

Med alla konstens drag och hela hjertats låga,

Som med Homeri sång upplöser denna fråga,

Om han sin like har.

Liksom när blixt på blixt ur molnet nederfar

Vid fästets ljusa skymt och tordöns brak och splitter,

Nu hundra solars eld och tusend stjernors glitter

Kringhvärfde min Person.

En väldig cinkadus på truten, Herr Baron,

Af Gudens venstra hand nedlade all min styrka:

Min kammare blef ljus liksom Sanct Petters kyrka

Jul-natten uti Rom.
Mitt käftamente flög utur min våta gom,

Och foten som en hind för Jägarns hund i kärre'

I flygten tog ett skutt — och nu, Välborne Herre,

Står jag i Helsingfors.

I lif och död min tro, vid altar-bordets kors,

Jag för min dyre Kung med manligt bröst bekänner,

I stoftet bugar mig för Fosterlandets Vänner,

Som nyss hans lagrar skärt.

Och skönt ej Krigets Gud mig klingan har förärt,

Så tar jag den nog sjelf och vet i kafveln fatta

För Gustaf och för Carl— stå nu du, Mars, och skratta!

Din nåd jag ej begärt.



1 5 °

N:o 73.

På Elisabeths dag 1788.

Kors, hvad länge man måst klappa

Himlen mörk och luften kall.

Intet ljus i gång och trappa,

Dörren stängd och lampan all.

Gud nåd' den som måste vänta

At förklara hjertat rätt!

Men jag vill på dörren glänta

Och se Fru Elisabeth.

Fru Elisabeth till ära

Egnas henne denna sång.

Men at örat ej besvära

Blir min visa intet lång.

Ödets Gud må sällt förunna

Lifvets timmar löpa lätt

Och dess Änglar ömt förkunnao
All sin nåd Elisabeth!

[19 no v. 1788.]



N:o 74.

Vagg-visa för Mademoiselle Stillman på dess

första Namnsdag, 1788.

Lilla Vän, ännu en sång,

För'n vaggan börjar stanna,

Ty i dag den första gång

Är Barnets Namnsdag — Anna.

Nu skall
.

vaggan gå igen

;

Sofve lulla, lilla Vän,

Lilla Mamselle Anna!

Liten blir ock en gång stor

Och ropa kan sin Pappa

Och sin söta Far och Mor
Till nästa Namnsdag klappa.

Nu skall vaggan gå, etc:

Och så blir hon större se'n,

Beskedlig, from och stilla,

Liksom nu en Himlens Vän,

Som menar ingen illa.

Nu skall vaggan gå, etc:
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Lilla Fästman gär på bron

Och väntar pä sin Söta,

Präktig som en rik Baron,

Som vill sin Fästmö möta.

Nu skall vaggan, etc:

Sist som Ödet styra må
I sina dolda Lagar,

Lär hon tiden pröfva fä —
Gud gif i sälla dagar!

Nu skall vaggan gå igen;

Sofve lulla, lilla Vän,

Lilla Mamselle Anna!

[9 dec. 1788.]
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N:o 75.

Annae dag

den 9 December 1788.

Hit från Finland i fläng,

Trumslagare, Pipare, alt med gehäng!

Hastigt — vintern är sträng —
Till venster, Gossar,

Venster-om sväng!

Stryk moustachen och tig,

Om Kungen gräla intet med mig!

Här står flaskan för dig,

Blott at du låssar

Intet om krig.

Rymd nyss från Bataljon,

Ställ flaskan där med trumman på bron!

Anna, din Person

Befaller Ärans helgade ton.

På din Namnsdag en sång,

Vid Brödernas skutt och Kockarnas språng!

Anna, tack för hvar gång

Vi lefvat glada

Här utan tvång;



Och bland nöjen och frid,

Bortgömde undan ränkor och strid,

Räknat timmarnas tid

I Bacchi lada —
Det blir därvid!

Hurra! Klang för vår Fru!

Hur sa du? — Sa du? — Jo! kära du.

Klang, vi klinga sku,

Till tuppen gal och klockan slår tu!

Nej, till klockan slår tre,

Till inga Damer mer kunna se,

Annas skål må då ske

!

Vår Fru Värdinna,

Drick! Tjenare!

Klang se'n, om det går an,

Så klinga vi, klang, klang, för dess Man
Vi Fruntimmer, min-sann.

Er Tjenarinna,

Anna så grann

!

Tack, tack för roligt Lag!

Till trumman, glad, Trumslagare tag

Och på Annas dag

Vid glaset buga lika-som jag!



N:o 76.

Jul-klappar.

Med en Docka, liknande en Prest.

Denna Hans Högvördighet

Ifrån Spurgers högsta hylla

Kan man ej med fog beskylla,

At han just för mycket vet.

Men det vet man: kund' han tak

Uppå en så rolia quäll,

Bad han henne ej förhala

Med sitt bröllop, min Mamselle

Tvänné Dockor som Lindebarn.

Hymen ur sitt Tempel sänder

Två Härolder i en klut

At bebåda er förut,

Hvad om några år er händer.

Vackra Fru med dygdig själ,

Eder säng de nu begära,

Tills I njuten gladt den ära

At få heta Mor. — Farväl!



Med en perruque.

Till en yfvig Helighet

Jag om Högtids-dagen kammas.

Under mig, som mången vet,

Mycken obetydlighet

Med ett Amen djupt framstammas.

Fordna dar i lockar tätt

Jag en Fredrics hjessa prydde,

Och se'n, kammad med rosette,

Uppå Beursen jag betydde:

Nu jag duger intet mer

Än till julklapp just åt er!

Med en hatt.

Denna hatt skall bort föräras:

Huruvida han kan bli

Tjenlig under armen bäras

Uti Kungens gallerie,

Därom torde disputeras.

Mediertid så är han fin

Och betald, som nu quitteras

Dito — dato — af Harttin.

Med ett par vantar.

Dessa vantar på er drag,

Om er smak så skull behaga,

Ty med dem så kan man taga

Uti tömmen styfva tag;



Med dem kan man taga mycke',

Bössa, koppel, hvad man vill,

Man kan taga ända till

Under stubben långa stycke'.

Med en snus-dosa.

Mellan drufvor, frukt och grönt

Sig en ljusblå urna höjer:

Denna sinnebild ej röjer

Bacchi minnesvård, bekrönt.

Nej, det prål på locket glimmar

Tecknar oskuld och behag;

Men vid motgångs mörka timmar

Öppna locket — tig och tag!

Med en hukad Lappgubbe.

Gubben, hukad på sin tå,

I en svartbrun, lurfvig lufva —
Syns, hur han sig måste grufva

För at hjelp och lisa få.

Ur sitt pörte, kärr och tufva

Har han rest från Torneå.

Plågad utaf obstruction,

Alt se'n Ödet mig framdana,

Har det blifvit mig en vana

Huka mig så här på ron.

Nådigaste Fru Juliana,

Hjelp den krystande Person!
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Desert-tallrik med en pyramid.

Under titlars prål och glitter

Blänker Lyckan till en tid:

Stolt vid Ärans pyramid

Hon i dag med lagrar sitter,

Men i morgon, blek och bitter,

Störtas hon af agg och strid.

[Julen 1788?]
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N:o 77.

I anledning af en the-service jämte the.

som Fru L*** fått.

Min Bror! Hvad Chinesen han ritar sin kopp,

Förädlar dess färgor och eldar dem opp.

The-pipen i hållning på fatena små

Med socker och grädda hvar afton skall stå.

Försockra ditt minne — min Broder, betänk,

Tänk, om uti trägård 'n du satt på vår bänk!

När Fruntimren hugga sitt socker till the

Och kjortlarna bredas kring vår canapé

Och då de bedröfvas af tidernas gräl,

Då skall din föräring dem smaka så väl

Och hvar och en sörpla sitt gräddade mått,

Berömma ditt hjerta och unna dig godt,

At du som en Redlig, utsänd från din bygd,

Förenat din lydnad med Vasarnas dygd,

Behållit den drägten, som Sanningen bär,

Enfaldig och ädel, okonstlad och kär,

Och visat din Konung, vid Konungens röst,

Af Göternas trohet ett urgammalt bröst.
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Slå eld på din pipa i din canapé

Och tänk på de Damer, som smutta ditt the

Den ena hon önskar dig trefliga dar.

Den andra en Flicka., som intet bedrar,

Den tredje vill — Kungen ditt väl anförtro.

Ack! utom vår Konung hvar är all vår ro'?

[1788 eller 1789.]



N:o 78.

På unga Holmströms Födelsedag

den 2 Januarii 1789.

Inom vinterns värmda stuga

Uti goda Vänners Lag
För Carl Magnus vi nu buga

På hans dyra Födslodag.

Vi, som ömt vårt låf uttrycka,

Känna alt för väl hans nit

Och försäkra: tid och lycka

Löna kundskap, dygd och flit.

Klang! vid denna saft vi sjunga:

Lycklig resa, värda Vän!

Skrindan skall på isen slunga

Med den muntra klipparen.

Skjuts-Bond i en brämad lufva

Tätt vid medan trampa skall

Och bele i kärr och tufva

Vattnets stelnade kristall.

e lim an. X.



Rlingom! med ett vänligt öga

På vår Resande — hå hå!

Och tänk om det börjar snöga,

Yra, blåsa — men hör på:

Fast än äldsta Bror han skiljes

Från sin Res-Ramrat och Bror,

Gör oss ändå ett till viljes —
Gör sin saknad mindre stor!

Nå väl an, som timman skrider

Och vår bål blir mindre stor,

Altså med vårt afsked lider

Så till dig som Far och Mor.

Blif Föräldrars tröst och heder,

God Medborgare och Vän,

Och om Ödet så bereder,

Var välkommen snart igen!
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N:o 79.

Öfver frukosten hos Fru Qviding,

dit Auctor kom obuden den 27 Jan. 1789.

Dristig, ödmjuk, hög ock svag

Under lefnads-loppets fara

Är mig anbefaldt at vara

Från min sorgsna födslo-dag.

Men för hvem? . . . För Fröijas Skara,

Ock jag vördar denna Lag.

På den grund, ock det i går,

Tid ock stund bör jag förtiga,

Sågs min hamn ur måddet stiga,

Lastad snart af femti år,

Knappast värd en halfdöd Piga

Vid en fållbänck ock en båår.

Tvenne Gracer vid sin sömm,

Klädde uti Oskulds kläder,

Mig min lilla stohl tillstäder,

Ge mig tittlar ock beröm.

Om jag deras låford qväder,

Blir min siäl för mycke öm.



Tack! för en sä vacker hand,

Som min goda frukost skänckte,

Ock ett bröst, som redligt tänckte,

Ock ett ädelt ögas brand.

Men ju mer Er skönhet blänckte,

Mera tyngre — mina band.

Bellm.



På Carls dag

den 28 Januarii 1789.

Som den fromma Far du äger

Dig om all din lydnad tror

Och en öm och vacker Mor
Med din Far detsamma säger

Och af hjertat har dig kär,

Charles, hur skall dem du bepri

Jo! hvar dag dem hjertat visa

Med den oskuld du nu bär.



i66

N:o 8 i.

Till Fru Schagerström

vid dess Faders död.

Min Nådiga Fru

!

Det kostar ögats bittra tår

Och blodets rysning, ångst och plåga

At se, hur Bårarena tåga

Fram till en älskad Faders bår.

I hvita klädet gråta, snyfta

Och söka tröst i minsta vrå

Det är, hvad goda Barn förmå,

Då de sin Faders aska lyfta.

Men ögna till vår sista färd:

I ärlighetens sista dagar

Och vid förgänglighetens lagar

Säg — hvad är all vår möda värd?

Säll den som får sig undan gömma
I Evighetens ljusa famn,

I Tiden hedrad af sitt namn,

I Döden värdigt at berömma!

[Omkring i febr. 1789.]



N:o 82.

Mathiae dag den 24 Februarii 17

Till C. M. Völschow.

Hurtigt, Maja Lisor..

Jeannor och Lovisor,

Hurtigt och lustigt med fleuter och sång

Hemta ifrån Mummen
Grädda i spilkummen,

Kittlar och kanna i flygande språng!

Med gula tofflor

Och sockrade vofflor

Nigen för Mathias än en gång!

Älskeliga Flickor,

Öppnen sprund och svickor,

Tvätten de diskar, som Bacchus tillhör!

Klang! — ur källar-svalen

Hemten upp pocalen,

Och i alcoven ställ simlor och smör!

Våren nu raska

At öppna min flaska;

Nigen för Mathias som sig bör!



Ja, i dessa tider,

Fastän hjertat svider

Och vid hvart klockslag afbidas tumult.

Ändå hvar en fägnar,

At på Bacchi vägnar

Oss nu tillbjudes vårt päron-glas fullt.

Hvad skall man göra?o
Sig hurtigt uppföra,

Denn wir mässen haben nur Geduld.

Blott vi sällt befrias,

Sku vi med Mathias

Dansa en polska och trilla som klot.

Upp skall han ur stolen

Och vid bas-fiolen

Taga vår nigning till polskan emot.

Se n utan krycka

Skall välgång och lycka

Röjas uti hjerta, hand och fot!
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N:o 83.

Under uhrvädret den 12 Martii 1789.

Nordan-vädrets drifvor rasa

Innom trösklar ock förmak.

Hvad den Mars han är elak.

Som än hvälfva vill sin fasa

Öfver mitt än hvita tak!

Bäst jag tänckte at calasa

Vid en Bounch af bästa smak,

Smattrar Eol med sitt språk

I hvar pinne i min brasa.

Som sig säijarn vän dt åt fyra

Ock nu Torsdag - - tror man mast,

At Postbonden bör sin häst

Till Upsala högar styra

Med mitt fluidums-attesst:

Men slik nederbörd ock yra

Utkyldt vinets varma Präst;

Jag i Templet honom näst

Darrar vid mitt glas ock lyra.

Men är altid en Vän ock ....

Bellm.



N:o 84.

unga Herr Quiding på dess Namn

den 15 Martii 1789.

Ungdoms- elden i ert blod

Än sin glada värma sprider,

Ännu tycks er våra tider

Skänka hjertat lust och mod.

Trohet er i handen leder,

Ingen Vän er orätt gjort:

Än en Granadeur af kort

Är tillräcklig Vakt för eder.

Men som åren nalkas lätt

Med besvären utan ända,

Så plär Oskuld återvända

Från det hjertat, som hon glädt.

Ädla Vänner vid vår sida

Stupa här och där, min Vän!

Slutlig börja ögonen

Tungt vid Ödets stormar svida.



Då käns först den lugna frid,

Som Försynens dyrkan skänker;

Hoppets sol i molnet blänker

Långsamt — fastän mild och blid.

Då först vittnar Födslo-dagen,

Hvad dess värde rätt tillhör,

Hur vår vandel jämkas bör,

Så vår fot ej blir bedragen.

På er dyra Födslo-dag

Dessa rim jag er tillegnar;

Fr! på fromma hjertans vägnar

Med min penna helsar jag.

Njut i glada år och dagar

Lyckans nåd med Dygdens lön:

Men, hör Lyckan ej er bön,

Med förakt anse dess Lagar!
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N:o 85.

Skärtorsdags-Patent

till Välborna Fröken Cathrine Charlotte v: Heland

den 9 April 1789.

Så vid pass tre qvart pä fyra,

När Sanct Clara klocka slog,

Captaine Elin rask upstog

At sin svarta så-stång styra

Med sitt chabraque utaf bast.

Hvar Madame i Clara-trackten

Satt sig gränsle efter tacten

På sin så-stång ock sin qvast.

När nu stolt i hornet rördes,

Sågs hvar viska uti brand;

Styft af Frun på Blåa Hand
Hela Rytteriet anfördes,

Som slog ner vid Rålambs-håf.

Vänstra Flygeln for till fanders,

Men i sträck till Mäster Anders

Red den högra med förlåf.



Af Patroullerna om natten

Bort vid Benedictii-bärg

Hittades i skönsta färg

Denna violetta hatten

Med förkjusning utaf dem;

I hvar rensten, at uttyda,

Eij så dyra pärlor pryda

Swedenborgs Jerusalem.

Ren vid första morgon-röken

Af skorstenarne i stan

Ock för'n Elin for till Fan,

Nickade hon godt åt Fröken

Ock den hatten med sig för

Fröken må eij den behålla,

Ock lätt Magnetissmen tralla

Ock bli bara Spectateur!



N:o 86.

Vid Calles bröllop,

som fick en döpt Judinna.

17^89.

Brudgummen utaf dagen,

Långt öfver alla Fästmäns ran

Af Gubbarne mottagen,

Tillhör nu glasens klang!

Vi klinga med vår Brudgums glas

I rågadt mål hans skål

Och tycka, at ett slikt kalas

Han altför gerna tål.

Se'n för den goda Bruden

Det Täcka Könet skåln begär,

Som i den ägta skruden

Sitt dolda Öde bär.

De säkert önska henne godt

Som Främling i vårt Land,

Helst då hon sig förena fått

I samma Korkas band.
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I dag är fästa Maka,

I morgon städa kök och disk,

I öfvermorgon baka,

Om Onsdag rensa fisk. Fin.

Om Torsdag skura disk och golf,

Om Fredags natt — lull lull!

Om Lördag tulla klockan tolf

Hos Tullnärn vid Skants-Tull. Dacap.

Till allsköns tomtbo-lycka

Vi önska detta ägta Par

I denna quäll uttrycka,

Kringhvärfd af vårt försvar. Fin.

Med fromma böner utaf oss

Ledsagas de helt visst

Vid denna aftonstj ernås bloss

Inom sin förstug-quist. Dacap.



N:o 87.

Mademoiselle Albertina Bergmans

Namnsdag

24 April 1789. På Kongl. Skepps-holmen.

En Officer,

Skynden er, Gossar,

Arbets-klockan slår!

Snart isen lossar,

Och galern utgår.

Hemten fort från varfvets kamrar

Flaggor, vimplar, klubbor, hamrar —
Alt i ordning vid vår strand

För vår Kung och för vårt Land!

Skynden er, Gossar,

Våren färdiga!

Tåg och trossar

Rad i rad, hurra!

Ett Fruntimmer.

Täcka nejd,

Krigets fejd

Rundt omkring dig rår,

Och dina parker störas.
-

Ryktet spår
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Snart en år,

Väpnad i sin får,

Skall i ditt vatten röras.

Mediertid

Blir därvid:

Jag nu sitter här

Mellan tross,

Rök och bloss,

Vagnar och gevär.

Må vår sång till Albertinas farstug höras!

Chorus af Timmer- och Båtsmän.

Låtom oss i rom och rack

Den timrade kölen uppfeja i dag,

Knick knick knickeli knack, knick knack,

Med bultande hamrar i slag uppå slag!

På en dag så dyr och skön,

Vimplade master och mörsarn i dön,

Sku vi dansa och sjunga på On
Och helga dig visan, gudomliga Kön!

Ett Fruntimmer.

Snart alla stranders vimplar lysa,

Snart Båtsman, klädd, omger sitt tåg

På denna våg,

Som än syns frysa

Och nyss i kulna dimmor låg.

Bellman. X.



Men ack! mig denna nejd påminner

En Albertinas fest i dag.

Dess boning jag

Så lyckligt finner

I helsans stillhet och behag.

En Timmerman.

Kling klang, vid Albertinas dag!

På kajut-taket ligger jag

Och masar mig i solen,

När Spelman rör fiolen.

Nej ! intet Tanger ligga här.

Hör klockans ljud från varfvet där

Men för'n jag ser de mina,

Klang, Mamselle Albertina!

Jag henne glada dagar spår,

Så i sin friska ungdoms vår

Som vid den ålder, mörk och svår

Af skrynklor och af år.

Klang, gu-tår!

Chorus.

Nu sku vi alla, Man från Man,

Än om några stånkor slumpa

Och, at vårt rus ej skönjas kan,

Cajsa Rulta se'n utpumpa!



Sen sku vi ned vid stranden här

Våra pipor stoppa och röka

Och denna dagens små besvär

Med vårt glada raglande öka.

Se n sku vi samla oss och stå,

Om oss ingen ofärd motar,

Och buga oss alt två och två,

Uti rätt afdelta Rotar.

Så sku vi uti marche på Bron

Nyckelharpan surrande höja

Och spela upp en lustig ton,

Som kan hela nejden förnöja.

Sist sku vi utan all complot

Gå tillbaks till tross och lina,

Vår Justiarie önska godt

Och hans lilla Albertina!



N:o 88.

Professor Sergells dröm

den 29 April 1789.

Ur Olympens små alcover,

Sälla Andar, skynden er

Till den gröna länstol ner,

Där vår glada Sergel! sofver

Och om Psyche drömmer än,

Dig som ömt han gått tillhanda.

Kom och återför hans Anda
Till Olympen upp igen!
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N:o 89.

Till Assessor Schulzenheim

den 7 Maj 1789.

Tack, vår kära Pappa,

Tack för din jalappa

Af det receptet, som Bacchus dig ger!

Den var skön för magen,

Än en gång intagen —
Kräks ej, min Granne, han rinner nog ner!

Svälj ! Du skall finna

Ditt blod börjar rinna

Och ditt snille eldas mer och mer.

Med det Täcka Könet

Blir det första rönet,

At du mår bättre — bland Sötungar små.

Den som dem förringar

Och ej glasen klingar

Bör ha jalappa, en tunnså elF två:

Så är det skrifvet,

Af Bacchus utgifvet

I Pharmacopeen — luta på!



Drufvans must vid grafven,

Skrifver sjelf Boerhaaven,

Tröstar den Sörjande, läker hans sår.

Vinet sockrar öden,

Mildrar sjelfva döden,

När i bekymren han röjt sina spår;

Vinet ger Vänner,

Ger styrka åt Männer

Och at Skönhet till sin soffa går.

Synd, du Bordets Pappa,

Synd vår dosis knappa!

Börja dieten — och sjelf drick nu ut!

Dock ett ord med ära:

Slippa vi begära

Af Arenander vår hvita surtout,

Buga vi alla

Och fromsint befalla

Litet cochlearia till slut!

Det var skönt för magen!

Intill morgon-dagen

Sku vi förkunna din godhet som Värd.

Ja, hvar vi oss fägna,

Sku vi dig tillägna

Skålen i botten till sista vår färd.

Lef sälla dagar —
Men Skönhet beklagar,

At dig ingen Maka är förärd!



N:o 90.

Den 10 Maj 1789.

Till Mademoiselle Chapman.

Lugna källa, täckt belägen,

Skymd af lindar öfver bron,

Som i rundlar kröker vägen

Upp till Helso-Gudens tron,

Du har vid din vatten-kanna

Död och Lif sä nära ställt;

Du bevarat var Susanna

Men dess fromma Syster fällt.

Än en fläkt af hennes Anda
Tränger sig in i vårt blod.

Oskuld hennes grafvård sanda

Under ögats tåreflod!

Hvem kan väl sitt bröst bemanna

Mot den dolda Dödens stig?

Men Försynen skänkt Susanna

Till en Sinnbild utaf dig.
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N:o 91.

Vid Ombudsmannens och Mönster-

skrifvarens vid Kongl. Artillerie-Regementet

Välädle Herr Uhrströms graf,

den 1 1 Julii 1789.

Skymd af en trög och fängslad Lycka

På Ärans väg fullt fem ti år

Vår trötta Vandringsman nu går

At låta Vänner graf-dörrn trycka

Med fasta riglar tungt igen.

I stillhet gömd från tid och öden

Och sluga hjernors list och närd

Tycks nu hans lilla aska värd

Ett litet minne efter döden.

Vår döda Vän har Ryktet unnat,

Det Afund sjelf ej neka kan,

At sörjas som en fromsint Man,

Den Themis' stränga bud förkunnat,
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Dock altid som en Menskjo-Van.

Ty i hans åtgärd låg ej Skalken:

At plundra Abon vid sin strand;

Tvärtom förmildrade hans hand

Hvar prick uti Utsöknings-Balken.

Således rar i våra tider

Som hjelpsam Vän, som ärlig Man
Uti sin svepning sofver han,

Och Vänskap sina händer vrider —
Och vrider sina händer än.

Godt hjerta, hjelpsamhet och heder,

Som nu vår Verld så sällan ser,

Jag fruktar med dig myllas ner,

Just då ditt Minne jag bereder.

C. M. B.
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N:o 92.

Margarethas dag

den 20 Julii 1 789.

Melodi: Gud han bevara.

Lof-Öns små Vänner,

Kullor och Svenner

Och Skördemän ner

Kring skyl och vålm

Eldade streta

At få uppleta

En Margaretha

På Drottningholm.

FöVn soln hant skina

Och vädren hvina,

Präktigt kring China

Vid foglars sång

Sjöng i det gröna

Bassi den sköna;

Sången belöna

Fru Desguillons.



Margrithe till ära

Alla begära

Låf at hembära

Sin känsla stark.

Bond' vid sin späda,

Tjäll-dörr och lada

Sjunger bland Glada

I Lof-Ö park.

Först Gustafs lycka!

På fältet rycka

At Ovän trvcka

Vid krigets quäll.

Sist oss behagar

Oskuldens lagar.

Lef sälla dagar,

Margrithe Griel

!



Invitation till Häradshöfdinge Blix

at komma till Elfvik.

17^89.

Nyss på stunden anländ hit

Uti mörkret genom skogen

Har jag skorpan nu i knogen

Med en liten aqua-vit.

Frun i huset ber mig skrifva

Till Elfvikens gamla Vän
Som en Blixt ett rim igen

Till den vers, som nu skall blifva.

Nemligen at dig bland oss,

Som en munter Man med snille,

Man nu gerna äga ville

Under afton-stjernans bloss.

At med mig den sköna ålen

Smaka i Värdinnans' rum —
Men du är så dum, så dum,

Som med mig ei gissar skålen.



Skål för Elfviks Mor och Far!

Som en Blixt din flaska slunga!

Uppå Östanvik at sjunga,.

Sjung som vi nu, Par om Par

Glada dagar, ljufva nätter

Uppå Nämd-öns mörka strand,

Tills du hand ur hand i hand

Tummar våra små cortletter!



N:o 94.

Till Herr Pehr Helin om en cardus tobak

den 21 Augustii 1789.

Min älskade Broder!

Jag klappat på din port, jag bugat i ditt hus,

Jag korsat i min bok de växlar, som du dragit,

Jag sprängt ditt skafferi och plundrat dina krus

Och utur din pulpet din afton-cassa tagit —
Men glömde, Bror Helin, at taga en cardus.

Jag svär vid Kaulbars' hatt och Lilliehorns karpus

At, innan Bödelns yx så svarta skuldror slagit,

Din säng ej ha ett dun, din näsa ej ha snus

Och den ej näsa ha, som af ditt förlag tagit,

Om intet du åt mej nu lemnar en cardus!



N:o 95.

Den 23 Augustii 1789.

I Templen vid pukornas klang sjungs i da$

Prins Carl, dina segrar i dundrande slag,

Då du för din Konung, dess spira och land

På ljungande böljor med vårjan i hand

Bland blodiga vimplar och kölar i brand

Har tvingat vår Ovän at flygta vår strand.

Och, Stedingk, din 'åra upphöjes i dag!

Så ädel som tapper, din Kung till behag,

Du blottat ditt hjerta, som klingan du drar

At redligen fakta för landets försvar,

At freda den hydda, som Oskulden har.

I Templen din seger välsignar en hvar!

På Lidingö-stranden med flaggan i sky

Vi glättuga sjunga vid glasenas gny.

Vår älskade Widman han finner behag

I Konungens ära, dess vilja och lag.

Dess hjerta upphöjes vid pulsarnas slag

Med Vivat för Gustaf hvar dag som i dag



N:o 96.

På Elfvik

den 26 Augustii 1789.

Nu är det så på Elfvik fatt:

Där man ser ängen ända

Och ser en Resande med hatt

Eller corsett anlända,

Vinkar Värden altid så gladto
Aldrig får chaisen vända!

Aldrig får chaisen vända där,

Fålen sku alla binda;

Och om Värdinnan ute är,

Börjar hon kransar linda.

Vänskap båda hålla så kär —
Synd deras syn förblinda!

Synd deras syn förblinda då

Verklig' i Oskulds hydda!

Nej ! drick ett glas och smaka

Landtmannens sunda krydda.

Klingom alla! Gudarna må
Elfviks Patron beskydda!



193

N:o 97.

Den 27 Augustii 1789.

Så skilj oms åt med upprörd själ

Och nalkoms stadens larm och gräl!

Från Elfvik :||:

Vi bjuda far väl.

Far väl, du lugna strand så täck,

Du trägård med din gröna häck!

Från Elfvik :||:

Nu årarne sträck

!

Du blomster-korg här nedanför,

Som till vår lust din vällukt strör

På Elfvik, :||:

Far väl, som sig bör!

Och ändtlig så far väl, vår Värd,

Tack för den del oss är beskärd,

På Elfvik :||:

Af Vänskap förärd.

13. — B ellm an. X.



Klang! vår Värdinna lika-så

Skall ömt ett afsked af oss

På Elfvik :||:

Är roligt ändå!
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N:o 98.

Denna bok bland små och nätta

Mägtar, när hon bläddras opp,

Ett bekymradt hierta lätta

Under bistra tiders lopp.

Derför dristar jag den lämna,

Såsom hon och blir förärd:

Nyttig på vår sista färd,

Den vij dagligen tillämna.

Stock. d. 15 Sept: C M Bellman

1789.



N:o 99.

Min Fru.

Tidens afton mera nära

Kanske, än vårt hierta vet?

Såleds en nödvändighet

At sin rese-klädnad bära

Och i bönen rustad stå.

Denna bok jag får förära

Innehåller Lifsens lära

At med frid i grafven gå.

Stockholm d. 15 Sept: 1789. C M B.



N:o 100.

Vid en lugn och ledig timma

Denna boken tyst begär

At i sina blad förnimma,

Hvem dess Ägarinna är;

Önskar i dess bröst och vilja

Gjuta fromhet och behag,

Till-dess hjertats sista slag

Tidens tunga boior skilia.

1789?]
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N:o i o i

.

Till Herr Hofgulddragaren Widman
med en ritning, som föreställer Auctors afskedstagande

på Elfvik den 16 September 1789.

Nå, ödmjukaste Tjenare, tusend stor tack!

Nu på tröskuln jag skrapar min klacklappade klack,

Tar farväl af Värden uppå Elfviken, ack!

Där jag slog Fortuna och ur bägaren drack,

Tackandes för den vänskap, den ömhet och tro

I din äng sofva middag, i din hydda få bo.

Är det intet roligt uppå Elfviken? Jo!

Gunstiga Bagage, ni på färjan, ro, ro!

Far-väl min Frände vid glasen — hå, hå!

Gode Widman, din afskeds-skål kan tårar förmå.

Vänner, I som till Elfvik båd kommen och gå,

För Far och Mor på Elfvik klingen — si så!!!
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N:o 102.

Till Fru Widman,

Patronessa på Elfvik.

Den 15 September 1789.

Glada Elfvik, fåfängt mer

Jag din strand besöker.

Misslynt jag min färja ser

Och min pipa röker.

Just den backen, just den där,

som till Elfviks grindar bär,

Mig uti mitt hjerta skär

Och min saknad öker.

Så farväl, min glada Fru

!

Farväl, min Värdinna!

Elfviks Michel ser hon nu

Andra stranden hinna.

Men de ömma suckar, o!

Under det de färjan ro,

Aldrig nånsin kan man tro :||:

Med min rodd försvinna.

C M B ***

d. 16 Sep. 178g.
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N:o 103.

Då Justitiarien vid Kongl. Armeens Flotta,

Högädle Herr Carl Fredric Bergman

nedsattes i sin grönskande graf, den 18

September 1789.

En mörk och kulen natt, förutan månans sken

Och några stjernors ljus, som kunde farten lysa,

Beveker Abons bröst at i sin julle rysa,

Där han bland klippors grus i stormen ror allén.

Bäst han en känning tycks af en nedlutad gren,

Som sträckes till hans arm och den han slutlig röjer,

En ilning och en blåst gör, at den gren sig böjer

Och at han ändtlig ser all mensklig hjelp för sen.

Så är vår lefnads-natt, hon må ej kallas dag:

Vi blindvis om hvaran vi söka Hamnen hinna;

Men hjertats lugna rymd i Tidens mörker finna

Är sällan Menskjors lott och Menniskjors behag.

Du Jordens Herrskare! Du Usling liksom jag!

Du sträcker ut din arm at Hoppets ankar vinda,

Men mer det höjer sig, fler klippor dig förblinda,

Och slutlig röner du Förgänglighetens Lag.



2 O I

Vi Åbon finna här i Dödens svepning klädd,

Se'n han mot Tidens ström sin själ och hjerna mattat.

Hur ofta har hans hand i Lyckans vingar fattat,

Men hon hans Skugga skytt, och det till grafvens

brädd.

Må då dess fromma Ätt ej blifva quald och rädd,

När vid sin Faders mull de Moderlösa quida.

Ack nej !
— än Oskuld har sin Ängel vid sin sida,

Som leder hennes fot, i Dygdens stigar trädd.

Säll den, som stilla då, frimodig och allén

Ser Himlen öppna sig, se'n han har stängt sin hydda,

Och hur en mild Försyn, de Suckande at skydda,

Påkallar deras stoft och hvälfver deras sten.

Men du, du Heders-Man! gäck, hvila dina ben;

Ej mera Lyckans skymt din sälla syn förblindar.

I fyra bräder gömd inunder fyra lindar,

Ditt stoft förklaras skall vid Domedagens sken.

C. M. B.
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N:o 104.

Öfver bataillen med skärgårds-flottan 1789.

Svensk-sund, hvar vik

Gref Ehrnsvärds åska fruktar,

Vid Gastars lik

Och vid Neptuners skrik.

S]elf vid canon

Han Fadrens lunta luktar,

Och hans Person

Bör dubbas vid hvar tron.

Från tio förmiddagen

Till natten klockan tu

Gref Ehrnsvärd slagen?

Nej, lögn min kära du!

Gref Carl August, skål igen,

Du Landets Vän!

[Omkr. 1 okt. 1789.]
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N:o 105.

Öfver affairen vid Ingo 1789,

Skål.

Melodi: Borgerskapets Tapto.

Bland Stridsmännerna van

At fakta uti elden och omringa plan

Baron Armfelt vant den ära

Nya lagrar skära

Uppå Hj ekarnas ban.

Chor: Vivat våra Hjeltar på vår gamla Ö,

Som för Fosterlandet fäkta, segra och dö!

Käckt, med fäld bajonett,

Han rusar mot vår Ovän och hela dess Ätt.

Baron Armfelt, till din heder

Dina tappra Leder

Röja ditt tankesätt.

Chor.- Vivat våra Hjeltar på vår gamla Ö,

Som för Fosterlandet fäkta, segra och dö!



204

Skål, du sveaska Soldat,

Som trotsade vid Ingo båd bomb och granat!

Baron Armfelts skål vi klinga,

Bacchi klockor ringa,

Guden sprundar sitt fat.

Chor: Vivat våra Hjeltar på vår gamla Ö,

Som för Fosterlandet fakta, segra och dö!

Afund, bit i din dolk,

Och kläd dig uti Oskuld, med Smickran till Tolk!

Baron Armfelt ändå nära

En odödlig ära

Utaf Konung och Folk.

Chor: Vivat våra Hjeltar på vår gamla Ö,

Som för Fosterlandet fäkta, segra och dö!

[Okt. 1789?]



Skål till Öfverste Lieutenant

Herr Stedingk.

Melodi: Ack, om var sol en klarnad:

I Rikets värf du krönt din riddersmanna-klinga,

Du ädla Stedingk, bland svenska flottans Män
Kring Porkala än dina Vänner dig omringa

Och hedra dig med sina suckar än.

Men vi, som Hjelten möta

I var invigda sal,

Med drufvans söta

Invigom hans pocal!

Vårt tal,

Vår sång som svenske Män
Höjs till vår Stedingks ära.

Klang! Hans flagg skall Fienden

Förfära

Än.

Hur mången vacker Flicka.

Med blomstrad gorge så smal.

Tror du väl dricka

Din skål vid blodets qual?

Vårt tal,
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Vår sång som svenske Män
Höjs till vår Stedingks ära.

Klang! Hans flagg skall Fienden

Förfära

Än.

[Hösten el. vintern 1789.]
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N:o 107.

Till Professor Sergell på dess Namnsdag

Bord- och måltids-tidning. N:o 1

.

Ingo den 1 October 1789.

Med Extra Rådhus-Courier: Wetz har inlupit föl-

jande måltids-tidningar, som nödvändigt måste locka en

surmulen bourgogne-kork ur sin glaserade långhalsighet.

Melodi: Voglers marche i Gustaf Adolph

Re'n bland Kämparne van

Fäkta i elden och omringa plan

Baron Armfelt mot en ljungande vulcan

Vant Nationens ära

På sin blodiga ban.

Käckt med fäld bajonett

Rusar han mot Fienden, Ätt ifrån Ätt.

Hvar blodsdroppa runnen,

Då hans Bussar slåss,

Gör nu segern vunnen

Båd för Kungen och oss.
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Norrbacka den 2 November 1789.

Vid backen till venster, emellan de glesa granar,

som nedslutta ifrån Solna-parken till Haga grind, har

i dag morgonstunden en blind Yngling, vanligen där-

städes om morgnarne sedd i sitt randiga förkläde och

skj ort-ärmar, nu denna dagen till prydnad infunnit sig

med en ny, fullsträngad fiol, klädd i Tomväktarens

surtout i Adolph Fredrics Församling och någon af

Körko-Rådets peruquer. Musikanten i en bugande ställ-

ning under en gulnad rönn sitter ännu med örat emot

quinten och foten i gyttjan at förkunna Tobioo dag. . .

Fångarnas rothuggning vid landsvägen och stockarnas

timring under yxornas spjelkning i skogen hindra ej

hans krumelurer med stråken . . . Bönderne, knarkande

från Solbaddet, med svin-trynet utom matsäcken och

kalf-hufvud i tjärbyttan, stryka hjulen emot diket för

at lyssna på denna Solna-skogens Orpheus. Dalkar-

larne stöta skyfflarne i gräsvallen, och skoflarne ligga

på sand-kärrorne ovältrade. Något sjöng och spelade

han, med hufvudet vändt åt Belle-Vue, mycket rörande

och den vördnadsvärde Rådsherren till ära, tilldess slute-

ligen en helig tystnad utbredde sig bland alla Kom-
mande och Farande ända fram till tullporten, där Tu 11-

nären med specialen under armen fördömde Öfver-Direc-

teurens barmhertighet och bugade sig för ett équipage

ifrån Jerfva. Då sjöng åter den Blinde vid vagnens

stadnande, och han spelade samma gudomeliga melodie

af Abbe Vogler:

Klang! Vid grind, spelar jag

Psalmer och polskor utan undantag.

Litet mer confonium På Tobice dag
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Så för mej som för fiolen,

Så tycker jag.

Efter gammal lag

Ser jag aldrig solen,

Dess gyldne välbehag.

Litet mer confonium På Tobice dag

Så för mej som för fiolen,

Så tycker jag.

Solna den 2 November 1789.

Anmärkning, funnen i Organistens Choral-bok.

Tobias till sitt Namn finns än i flere Riken,

Men detta Namnets Drott var klädd i Templets drägt,

En ganska värdig Man utaf Naphtali Slägt,

Som upprest sina tjäll vid Galileiska viken,

Där han en Fånge blef i Salmanassars tid.

Han ägde ock en Son, och af dess blod med heder

Alt hvad Tobias nämns en älskad ana leder,

Trots Bibel-Commission ej finner sig därvid.

Ateliern den 2 November 1789.

S: D: Grefve Munck, tillstädes, befalte en viss

Lyrisk Skald sjunga denna dagen till heder — och

han sjöng:

14. — Be lim a ti. X.
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Melodi: Ack, oni var sol en klarnad.

Kring Psyches buste, uppå dess alabaster-ruta,

De täcka Gracerna sig buga nu;

De hennes fly'nde fot i blomster-kedjor sluta

Och kröna dig, Tobias, kära du,

At Psyche ej må njuta

Ett annat altare

I Florents, Rom och fly din atelier.

Gracerna därför stå,

Lyckönska dig och vänta,

At du vill på dörren glänta

Ur din vrå.

De trotsa Ehr'nsvärds öga,

När de berömma dig,

Och de frukta föga

Artisternas intrigue.

Gracerna därför stå,

Lyckönska dig och vänta,

At du vill på dörren glänta

Ur din vrå.

>
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N:o 108.

Till minne af Högstsalig Konung Adolph

Friedrichs Förste Kammar-Tjenare Herr

Hans Pohnsen, som afsomnade på Arsta

Sätesgård 1789.

Elegie.

Bort vid en mulen vik,

Som sig ur Mälarn bryter

Och mellan holmar flyter,

Af skönsta höjder rik,

Små uddar sig utsträcka

Mot stranden, mörk och sval,

Där musslor, grus och skal

En vissnad stråt betäcka.

Den skog, som fordom röjt

Ett hvalf af täta grenar,

Sin Herde nu förmenar

Ett echo af hans flöjt.

Och blomstrens prakt i våda,

Med stjelken blek och stel,

Och alla källors spel

Naturens sömn bebåda.



De blanka lijors sken

Ej mer i nejden ljunga,

Och inga foglar gunga

På någon enda gren.

Ren Bonden med sin späda

Vändt ryggen åt sitt fält

Och re'n tillbommad smält

Sin hvita dörr och lada.

Hvälf ögat till det berg

I lägre sänkning åter,

Som ögats plan upplåter

Uti en odlad färg!

Och där i dälden neder

Märk ett uråldrigt hus,

Som i sex seklers grus

Stått, Birger Jarl till heder.

I samma tysta däld,

At lifvets natt bevaka

Och närmre graf-dörrn maka
En krycka, redan fäld,

Vår Vän af gamla seder

I Adolphs Kunga-borg,

Otröstlig i sin sorg,

Med lampan trädde neder.



Betraktom denna Man,

Hur han till Skaparns ära

I lefverne och lära

Af ädelt uppsåt brann.

Hur han sin lampa närde,

Hur han, i hjertat from,

Af verldens kännedom

Lärt känna dygdens värde.

Af Lyckan ombetrodd

Och lönad i sin möda,

Såg han sin tomt i gröda,

Uppodlad och bebodd.

Och at ny fägring hysa

Sågs, med den drift han ga

Bland plogars tunga traf

Hans rika skördar lysa.

En Arm, vid nödens quäll,

Han borde sig förmoda

At mättas af hans goda

Och vårmas i hans tjäll.

Men för at rikt aflåta

Den Trycktas understöd

Blef tidens öfverflöcl

För honom ock en gåta.
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En så högst redlig Man,

Hvars dygd man bör tillbeda,

Tör Afund väl ofreda,

Som, om hon vill, hon kan.

Men stoftet tillhör heder,

Ty sänkes ock hans bår

Vid ögats varma tår

Af Tacksamheten neder.

[Dec. i 789?] C. M. B.
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N:o 109.

Till Cancellie Rådet Välb. Hr v. R:

Vänd om ditt glas, lätt eij din sand utrinna,

Du bleka Död, som står vårt bord så när;

Glöm Rosenstein — det namnets skräck at finna

Har bräckt ditt glas ock ljan den du bär.

Skona hans Ättling till sednaste Leder,

Ömheten suckar ock Oskulden beder.

Må Gustaf Adolphs hjässa vithna klar

Jämte sin trogna Vän ock Fosterfar.

[1789J
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N:o i i o.

Almanack till Gulddrag: Widman År 1790.

Tusend gånger tusend' tack

För det fordna årets dagar,

Då inunder Vänskaps Lagar

Vid ditt bord man åt och drack!

Dig Försynen snart tillagar

Rika åkrar, fält och hagar:

Nyttja denna Almanack!

Januarius.

Denna Månad, klädd i hvitt,

Bär sin prakt i frusna diken

Och befaller: Widman, sitt

Vid din brasa på Elfviken!

Februarius.

Med en liten mugg som den,

Som på bordet står vid spisen,

Blir dig gladt at se en Vän,

Höra bjällrorne på isen.



Martius.

Titta ur ditt fönster ut

Vid det glada dropp, som rinner:

Rättnu du en grönska finner

Kring din lilla förstug-knut.

Aprillis.

Sitt du hemma, om du vill,

Som en Man af år och heder.

Kära Widmcin, sätt dig neder —
Dåren löpa må April!

Maij us.

Blomstren kring din staf sig buga,

Sommar-fogeln helsar dig,

Hästarne i muntra stig

Gnägga kring din lugna stuga.

Junius.

Sätt dig på din backe ner,

Där du vältrat stenars börda,

Tacka Gud och vinsten skörda

Af hvad dig Naturen ger.



Julius

Fäll nu hatten öfver öga

Och från kullar, strand och sjö

Hör, hur vagnarna så höga

Knarka under bördor hö.

Au gustus.

Gud med åskan dig förkunnar:

Tänk, hvad skylar jorden bär,

Som min godhet dig förär

Till så många mål och munnar!o

September.

Lätt det regna, bäst det vill,

Så på villbråd som på Skyttar

Och uppå det Pack, som flyttar

Tjenst ur tjenst båd från och ti

October.

Dagens måltids-carafin

Bör en Värd till tårar röra:

At god natt af sina svin

Utur alla sti^or höra!



fr ovember.

Luften mulnar småningom.

Och Naturen dig påminner,

Hur ditt lif så snart försvinner,

Likså hastigt som det kom.

2 i 9

December.

Fröjda dig, se upp till Himla

Och i korkan se hvad ljus —
Men se först till inom-hus,

At du har en sup och simla

!

.Nyåret 1789-90.]
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Vid Ny-Året 1790. Till N: N.

Ändtlig sista slaget klämtat

Till det gamla årets färd,

Där kringbvärfd af eld och svärd

Snart sagdt all Naturen flämtat

Och sin fägring härjad sett.

Folk mot Folk sig sammansvurit,

Jordens Furstar lagrar skurit

Under sina Likars svett.

Må då Himlen understöda

Fromma hjertans tröst och hopp,

Som vid detta tidelopp
*

Ömt för Menskligheten blöda,

At få lugnet återstäldt,

At se idogheten trifvas,

Slöjd och handel återlifvas

Uppå rika sädes-fält.

Denna önskan, som jag sänder,

Är Medborgligheten ' skänkt.

Edert Namn har länge blänkt,

Äradt i de Svenska Länder



Af de Redeligas ord.

Också önskas Eder lycka,

At med nya åldrar smyck;

Eder kära Foster-Jord
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N:o 112.

Melodi: Na har den fördömda Kocken

Granne, se pä chartan bara,

Sup, så ser du Liding-Ön!

Noch en klunk, sä ser du sjön,

Än en sup — och svara:

Ser du Längnäs? — Ja, jag ser.

Slika chartor rara!

Hvad ser du mer? :||:

Tuppen pä Sanct Clara.

Slika chartor äro rara.

Drick en gäng din Granne till!

Hela året, om du vill,

Stär hon at förklara.

Syns Hustegan? — Stegen syns.

Än dä Elfvik? Svara!

Jo, nu begyns :||:

Ögonen bli klara.

[Omkr. 1789?]



N:o 113.

Öfver en liten fogel

;om kallades Lill-Tuppen, som var ganska tamd och

iir efter Ägaren men dog dagen för än Husbonden.

Mellan rosor du dig döljer,

Vackra skugga af din ätt,

Du som din Husbonde glädto
Och i döden honom följer

Med ditt matta klago-ljud.

Från hans döds-säng sågs du ila:

Dagen för'n han gick till hvila

Blef din död hans förebud.

pmkr. 1789?]
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N:o 114.

Allarm, allarm! Hvad buller och' skri,

Hvad tumult och krakel uppå Kron-brånneri!

Camrer, Factor, Bokhållare, klang!

Skaffa Manskap med ämbar och spruta och slang

Och bjud dem klämta i klockstapelen slag på slag

Och tag utur pulpeten kladd och balance.

Citron och rack-bouteiller, lustigt i dans!

Är elden lös? Tag denna saften, lyfta din arm!

Allarm, allarm! Hvad buller och skri,

Hvad tumult och krakel uppå Kron-bränneri!

Häll i, mer i, och pumpa, Kamrat!

Tag ditt ämbar i näfven och pressa ditt fat!

Det ryker bålt — där fräser en bål,

Och där osar en annan med skyldiga prål,

Och midt i lågan skiner fram en gås i sitt smör.

Nå hör, nu veta vi raison, det var bra!

Kom väds, vår Mårtens fest nu gäller, hurra!

Vår Mårtens fest i dag är orsak till detta skri.

Häll i, mer i, och pumpa, Kamrat!

Tag ditt ämbar i näfven och pressa ditt fat!
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Välan, en skål, om Mårten så vill,

Fyll ditt ämbar och bug;a och sjung lycka till!

Lef säll och lycklig år ifrån år,

Höst och sommar på Holmen, och vinter och vår,

Och muntra dina Vänner, när din dag är förbi!

Häll i och sjung en skål! Stick fram ämbare!

Må ske — Värdinnans välgång gerna vi se

Och lefve så förnöjd för sig och Slägt, Barn och Man!
Välan, en skål, om Mårten så vill,

Fyll ditt ämbar och buga och sjung lycka till!

jio hov. : 1780-talet?]
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Bäst Mårten vid pulpeten

I rocken knöt serveten,

Så mindes han dieten

Och ropte: Klang! Wer da? — a a a a.

Se'n gick han en trappa neder

Och en duktig gås bereder

Och knäckte ben och leder

Och bröt bouteillerna — aaaa.

I köket dess-förinnan

Så har Fru Doctorinnan

Den klara korfvehinnan

Uppfyllt med grynena — aaaa.

I den sköna kåln de slängde,

Partals om hvarannan svängde.

Sanct Mårtens ögon blängde

På kåln och korfvarna — aaaa.

Nå, medan vi nu ömma
Och lifs-besvären glömma,

Vi Mårtens hus berömma

Med sång och med hurra — aaaa.
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Må då Mårten som vi alla

Säll sin dag och afton kalla.

Vipp lustigt, falleralla,

Och klan? med gdasena! — aaaa.

Sanct Mårtens klockor klinga,

Stekvändarne de svinga.

Se'n gåsens krås och bringa

Bärs kring på fatena — aaaa.

Granne, sitt ej sur och butter,

Gul och pirögd som en utter,

Ge rum för Mårten Luther

Och bryt serveterna! — aaaa.

Den Rörko-Lärarn, Gossar,

Hans minne tiden trossar:

Än på hans aska blossar

I flottet gässena — aaaa.

Skönsta äppelmos till fyllning

Pryder fatets blå förgyllning.

Men fri all slags beskyllning

Drick Mårtens skål, hva ba? — aaaa

Två hundra år tillbaka,

Se n Mårten med sin Maka
I dag båd brygde, baka

Och plocka gässena — aaaa.
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Också vet man denna dagen,

At koftan intill oppslagen

Blef sköljd, till och med kragen,

I öl och mallaga — a a a a.

[i o nov.
;

1780-talet?]
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Till Secrétaire Lundström vid inbetalning

af ett discont-lån.

Klatsch! — Vid Telje mörka skjul,

På blankarden brun och gisten,

I en korg med röda hjul

Rullar redan Cautionisten

Under viftning med sitt spö.

Helsar dig, min Bror, må göra,

Men hans helsning at framföra

Är mig anbefaldt — adieu

!

Hola, klatsch! — Nu klef jag opp,

I den långa, hvita rocken,

Vid ett skutt i fyra hopp

På den ljusblå kuske-bocken

Och bland Telje Rådmän kör.

Men om Himlen så behagar,

Råkas vi om några dagar

Med den vänskap oss tillhör.
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Telje-Pastom i en glugg

Med ett blommigt tryne nickar

Och med ögat under lugg

Dig en kärlig helsning skickar.

Men far-väl! Nu kör jag — Hej!

Hej, min Bror! Vi råks på näcken

Öfver-morgon ner hos Bäcken.

Hurra! — Gud välsigna dej!

[Slutet av 1780-talet?]
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Bord-visa på Carls dag.

Hör, Granne, än ett ord, min Vän!
Min Granne, än ett ord igen

!

Säg, har du mer i glaset än,

Så klinga och bekänn!

Är du.de stolta Carlars Vän,

En rask och munter Unger-sven,

Så tag pocalen — tag du den

Och klinga och bekänn

!

Bekänn På Carlars högtids-dag,

At du är Karl i Fröjas Lag!

I mandom har du Carlars rang.

Men Carl, din skål! Klang, klan

Vår Carl vid bordet sitter där.

Han bara mumsar och förtär

Och se'n, Värdinnan till besvär,

Den stora steken skär.

Och fast man glasena frambär,



Det första åt vår Carl förär,

Han sitter ändå lika tvär,

Betagen af besvär.

Besvären dränk i Bacchi famn,

Och bara kom och säg ditt namn
Hvad heter du? — Det veta vi:

Du heter Carl — slå i!

slutet av 1780-talet?]
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På Carls dag.

Gratulation till mig sielf.

Har den ähran dig tillskrifva,

Gunstig Carl — ock med förlåf

Önskar dig en Michel blifva

Liksom förr i Fröijas håf.

Önskar dig på Gubhe:listan

Könets skräck ock vånda bli,

Tills från Lazarettet kistan

Bärs af dem ock Politie.

[28 jan. ; slutet av 1780-talet?]
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1

augusti 1789. 190

95. Till Petter Widman på Elfvik den 23

augusti 1789. 191

96. Till Makarna Widman på Elfvik den 26

augusti 1789. 192

97. Avsked från Elfvik och Makarna Widman
den 27 augusti 1789. 193

98. Till Fru Charlotta Kempensköld, dedikations-

dikt i Zions Högtid, den 1 5 september

1789. 195

99. Dedikationsdikt i Zions Högtid till okänd

fru, den 15 september 1789. 196
100. Dedikationsdikt i Zions Högtid till okänd

dam. September 1789? 197
10 1. Till Hovgulddragaren Petter Widman, av-

sked från Elfvik den 16 september 1789. 198
102. Till Fru Helena Widman vid avfärden

från Elfvik den 16 september 1789. 199

103. Gravdikt över Justitiarien Carl Fredric

Bergman den 18 september 1789. 200

104. Över bataljen med skärgårdsflottan 1789.

Hyllningssång till Överamiralen Greve

Carl August Ehrensvärd. Omkring 1

oktober 1789. 202

105. Över affären vid Ingo 1789. Hyllnings-

sång till Baron Gustaf Mauritz Arm-

felt. Oktober 1789? 203

106. Skåldikt till Överstelöjtnanten Victor von

Stediugk. Hösten eller vintern 1789. 205
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Innehall.
N:o. p.

107. Bord- och måltidstidning till Professor Ser-

gel! på dess namnsdag den 2 november

1789. 207
108. Minnesdikt över Förste Kammartjänaren

Hans Pohnsen. December 1789? 211

109. Till Kanslirådet Nils von Rosenstein, 1789. 215

Almanack till Hovgulddragaren Petter Wid-

man på Elfvik. Nyåret 1789-90. 216

111. Vid nyåret 1790. TH1N:N:. 220

112. Vid en färd till Elfvik. Omkring 1789? 222

113. Över en liten fågel, som kallades Lill-

Tuppen. Omkring 1789? 223

114. Till Kronoinspektoren Martin Lindström

och hans maka på Mårtensdagen. 1780-

talet? 224

115. Mårtensgås-sång, förmodligen också riktad

till Martin Lindström den 10 november.

1780-talet? 226

116. Till Sekreteraren Carl ^jfacob Lundström

vid inbetalning av ett diskontlån. Slutet

av 1780-talet? 229
117. Bordsvisa på Carls dag den 28 januari.

Slutet av 1780-talet? 231

118. På Carls dag. Gratulation till mig själv.

Slutet av 1780-talet? 233
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N:r 3.
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N:r 6.
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'Standaret vecklas in i dag."
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N:r 10.

"Bindom blommor uti kransar."
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KOMMENTAR





Bellmans verser och prosastycken till enskilda per-

soner fortsattes med denna tredje volym, som om-

fattar tidsperioden 1785— 1789. Urvalsprinciperna ha

angetts i kommentaren till del VIII av Standard-

upplagan.

Av de dikter, som medtagits i volymen, ingå 38
stycken för första gången i en samlad upplaga av

skaldens skrifter, nämligen: n:o 1 (För Nils Erics-

sons råg-tunna), n:o 4 (Mårten Luther i dag ur sin

multnade vägg), n:o 8 (Min gunstige Broders ynnest

och vänskap), n:o 1 5 (En röst, vid den Naturen

bäfvar), n:o 16 (Detta fynd, när jag besinna), n:o

17 (Denna duken, som sig breder), n:o 21 (Mäll-

by, i din frost och dvala), n:o 30 (Kärlek till en

högtid träder), n:o 35 (julklappsdikter), n:o 37 (Elf-

viken är skön), n:o 38 (Mellan tårtor och klenäten),

n:o 45 (Ned i köket mår jag bra), n:o 47 (Blott

i tårar bli berömd), n:o 48 (Tvenne Spelmän med
viol), n:o 50 (Standaret vecklas in i dag), n:o 52
(Minnesvärd den dyra dagen), n:o 60 (Opptänd, du

sol, din fägring och färg), n:o 69 (Bindom blommor
uti kransar), n:o 70 (På Christinas fest i dag), n:o

73 (Kors, hvad länge man måst klappa), n:o 76
(Julklappsdikter; förutom strof 3), n:o 77 (Min Bror!
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Hvad Chinesen han ritar sin kopp), n:o 78 (Inom

vinterns värmda stuga), n:o 80 (Som den fromma

Far du äger), n:o 83 (Nordan-vädrets drifvor rasa),

n:o 91 (Skymd af en trög och fängslad Lycka),

n:o 92 (Lof-Öns smä Vänner), n:o 95 (I Templen

vid pukornas klang sjungs i dag), n:o 98 (Denna

bok bland små och nätta), n:o 99 (Tidens afton

mera nära), n:p 100 (Vid en lugn och ledig timma),

n:o 103 (En mörk och kulen natt, förutan månans

.sken), n:o 104 (Svensk-sund, hvar , vik), n:o 105

(Bland Stridsmännerna van), n:o 108 (Bort vid en

mulen vik), n:o 110 (Tusend gånger tusend tack),

n:o 111 (Ändtlig sista slaget klämtat), n:o 113

(Mellan rosor du dig döljer).

Till de texter, som här återges, ha i kommentaren

ur handskrifter och tryck fogats varianter, varvid dock

i regel endast de i litterärt och innehållsligt hänseende

viktigare medtagits. Nedan förtecknas flertalet av de

handskrifter och tryck, som begagnats för textgestalt-

ningen och variantapparaten:

I. Handskrifter.

Tillhörande Kungliga Biblioteket, Stockholm:

1) Bellmans Wisor (ryggtitel). Pärmstämpel: H: U:

D: G: (Hedvig Ulrica De Geer af Leufsta, gift

med greve F. C. Dohna). Sign. Vf 24: 1— 4. (T) Gr).

2) Samling av Bellmans Poesier börjad är 176g.
Ryggtitel: Bellmaniade. Ägarenamn å titelbladet:

Ehrengranat. Sign. Vf 10. (Ehi).
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3) Bellman. Skrifter. Schagerströms exemplar (ny

ryggtitel). Sign. Vf 14. (Schgni).

4) Samling af Witterhet (ryggtitel). »Har tillhört

Elis Schröderheims broder, Hofrättsrådet Jör. Schr—m.

»

Sign. Vs 83. (Schöm).

5) Samlingar i Witterhet. Ägarenamn: Magnus

Laur. Ståhl. Sign. Vs .88: 1— 10. (Stahl).

6) Bellman. Skrifter. Afskr. af Völschow (ny pärm-

titel). Sign. Vf 15: 1— 7. (VKw).

7) flisor, samlade af C. M. Völschow. 1) Första

Bandet med 300 Sup Visor af okiände Auctorer.

2) Andra Bandet med 150 Sup Visor af okiände

Auctorer. 3) Tredie Bandet med 100 Visor af Okiände

Auctorer. Sign. Vs 86:. 1— 3. (Vhw V).

8) Handskrift, som tillhört fru Helena Quiding,

f. Lindberg, och på titelbladet är daterad: Den 31 Julii

1791. Sign. Vf 30. (Vf 30}.

9) Manuskript i foliopärm, vilka tillhört fil. dr.

N. H. Pinello. Sign. Vf 32. (Vf 32).

10) Bellmans Skrifter. Orig. och afskr. (ny rygg-

titel). Manuskript i foliopärm. Sign. Vf 36. (Vf 36).

11) Nothandskrift, som tillhört familjen Eric Palm-

stedt och innehåller bellmansdikter, tonsatta av Joseph

Krans. Sign. Vf 37. (Ffj7 ).

12) Vissamling, med ägarenamn: L. G. Lindblad.

Sign. Vs 58. (V* 58).
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1 3) Andra Delen af Sammelsurium eller Vers i at-

skillige ämnen samlade utan granskning af C. M. Vol-

schow. Sign. Vs 104a. (Vs 104a).

Tillhörande Upsala Universitetsbibliotek:

14) WisBok. För Mademoisselle Ulrica Maria Riseli

.

Sign. V 2 1 o— t. (Rsl).

Tillhörande Lunds Universitetsbibliotek, De la

Gardieska arkivet:

15) Samling af Poesie, Tom I. Sign. Cod. XII:

a

20. (D/Gr /).

Tillhörande Linköpings Stiftsbibliotek:

16) Bellmans Ännu otryckta Sånger (ryggtitel).

Har tillhört P. A. Sondén. Innehåller: Samling af

ännu otryckta sånger af C. M. Bellman. Första Bandet.

Upsala 181 3 QSdn /); Andra bandet. Upsala 181

3

{Sdn 2); Bellmanniana (Sdn 3). Sign. W 57.

Tillhörande direktör Erik Wirén, Stocksund:

1 7) Innehållsförteckningar till »Pot-Pourri eller Sam-

lade Skrifter af Carl Michael Bellman dels Trykta,

dels Original Maser, dels tillförlitliga Afskrifter. Bell-

manska Sällskapet förärade af Fredman [Adolf Bellman]

1832.» 8 foliosidor. Fotostatkopia i K. B. (ABn).
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IL Tryck.

1) Samlade Skrifter af Carl Michael Bellman, utg. av

J. G. Carlén, I—IV, Sthlm [1855-] 1861. (C77).

2) Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny samling,

utg. av C. Eichhorn, I—II, Sthlm [1 876-] 1 877. (EU).

3) Fredmans Handskskrifter, Upsala 181 3. (FHS).

4) Valda Skrifter af Carl Michael Bellman [utg.

av P. A. Sondénj, I—VI, Sthlm 1835-36. (SU).

5) C M. Bellmans Skaldestycken, efter C. M. Vtil-

schows manuscripter första gängen utgifna, I—II, Sthlm

1814. (Vlf).

Stavningen i den här tryckta texten följer, då ett

Bellmans egenhändiga manuskript legat till grund,

originalet. I övriga fall, då texten vanligen utgår från

samtida tryck eller avskrifter med mycket varierande

stavning, har denna normaliserats, varvid som »likare»

i första hand använts Svenskt och Fransyskt Lexicon,

Sthlm 1807, av E. W. Weste. 1 Genomgående har

ande normalisering skett: användningen av stora

bokstäver har inskränkts och gjorts mer konsekvent

än i de samtida trycken och handskrifterna; varje

versrad har erhållit stor begynnelsebokstav; kursiv har

använts för namn på personer, som särskilt apostroferas

1 Om denne framstående lexikograf, hans förbindelser med Bell-

man och medverkan vid utgivningen av Fredmans Epistlar, se O. By-
ström, Kring Fredmans Epistlar, Sthlm 1945-46, s. 78 fF.

18. — B e lim a n. X.
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i dikterna; w återges med v; interpunktionen har

kompletterats och på nödiga punkter ändrats. De ofta

rätt godtyckliga ombytena av stilsorter i manuskript

och tryck ha här endast i begränsad utsträckning mar-

kerats; i en del otvivelaktigt sammansatta ord ha

bindestreck utsatts; en och annan förkortning har upp-

lösts. I den mån dikterna kunnat dateras, har tillkomst-
i

tiden angetts inom klämmer vid slutet av dikten, för

.så vitt den ej redan funnits utsatt i förlagan. Dikterna

ha ordnats i tidsföljd och numrerats.

För varje dikt anges i kommentaren de handskrifter

eller tryck, i vilka den förekommer; signum med
kursiv i den inledande översikten betecknar den hand-

j

skrift eller det tryck, som ligger till grund för den

här givna texten; inom parentes anges den första större

upplaga, vari dikten offentliggjorts. Avvikelser från

den handskrift eller det tryck, som lagts till grund

för texten, utmärkas genom en före resp. anm. satt I

asterisk; avvikelser på grund av ovan angiven nor-

malisering ha ej registrerats. Textanmärkningarna ha

för varje sida samlats för sig och satts före den övriga

kommentaren. Beträffande de förkortningar, som an-

vänts i kommentaren, hänvisas dels till ovanstående
j

förteckning på nyttjade handskrifter och tryck, dels

till en i slutet meddelad förkortningslista.

Utom den textkritiska del, som ovan berörts, om-

fattar kommentaren liksom i föregående volymer även

en illustrerad, huvudsakligen person- och kulturhistorisk,

vilken syftar till att göra läsaren förtrogen med bell-
j

mansdikternas miljö. De språkliga förklaringar, som

bifogats, avse i regel endast att ge upplysningar om
för den möderne läsaren mera svårförståeliga ord.
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Textredigeringen har ombesörjts av undertecknad,

som även utarbetat kommentaren, med undantag för

det avsnitt som berör musiken; för detta liksom för

redigeringen av musikbilagan svarar bibliotekarien fil.

lic. Ake Vretblad. Till de personer, som på ett eller

annat sätt varit mig till hjälp vid utgivningsarbetet,

ber jag att få rikta ett varmt tack, framför allt till

förste bibliotekarien fil. dr. Nils Afzelius, professor

Carl Ivar Ståhle och professor Elias Wessén, vilka

samtliga tagit del av texten och språkkommentaren

och bistått mig med en mängd goda råd. Välvillig

hjälp har jag även åtnjutit av amanuensen fröken

Brita Stjernswärd, fru Greta Svanström och fram-

lidne fil. dr Sigurd NauckhoflF. För lån av hand-

skrifter står jag i tacksamhetsskuld till framlidna fri-

herrinnan Astrid Fleetwood, Odensviholm, grevinnan

Mary von Rosen, Rockelstad, framlidne greve Carl-

Axel Trolle-Wachtmeister, Trolle-Ljungby, och direk-

tör Erik Wirén, Stocksund. Från Långmanska Kultur-

fonden har jag åtnjutit ett anslag för det personhistoriska

forskningsarbetet.

Stockholm i juli 1956.

Olof Byström





N:o i. Schöm s. 382. — Tryckt av R. Steffen i Out-

gifna dikter af Carl Michael Bellman, Upsala 1895,

s. 30.

Om bonden Nils Ericsson och hans i Trosa beslagtagna

rågtunna handlar denna och följande dikt. Det är inte

fråga om någon uppdiktad situation, utan skalden har

gjort sig till talesman för en livslevande sörmlands-

bonde, som fått sin egendom konfiskerad av tullver-

ket i Trosa, och han fick glädjen att se sitt ingripande

krönt med framgång. Kommerskollegii arkiv (R. A.)

inrymmer en del aktstycken rörande beslaget och dess

upphävande. 1 Bellmans originalinlagor synas vara för-

komna; de voro givetvis av alltför informell natur för

att omnämnas i kollegiets protokoll, vilket ju inte

hindrar att de bakom kulisserna kunnat spela en viss

roll för ärendets handläggning. — Den 12 april 1785

behandlade Trosa Accisrätt en rapport från tullbesö-

karen Jonas Norberg, enligt vilken bonden Nils Erics-

son från Lutebol i Vagnhärads socken vid infärd ge-

nom stadens västra tull »förtegat en tunna råg», vilken

Norberg därför »anhållit». Bonden försvarade sig med

1 Efterföljande uppgifter äro hämtade ur: Advokatfiskalens arkiv,

Trosa Accis-rätt 1744— 89; Justitiedivisionens protokoll 1785 och d:o
domar 1785.
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att tullbommen vid tillfället ifråga stått öppen och att

rågen blott skulle föras igenom staden. Rätten förkla-

rade tunnan för »confiscabel», varöver bonden ut-

tryckte sitt missnöje; han hänvisades till att senast den

27 april framföra sitt klagomål hos Kommerskolle-

gium. I kollegiet (justitiedivisionen) föredrogs målet

redan den 27 april. Förklaringar infordrades från

Accisrätten, men Nils Ericssons anhållan att mot ställd

borgen redan nu få lyfta sin rågtunna bifölls välvilligt

— Bellman hade ju själv ställt sig som borgensman i sin

verssupplik, som är daterad föregående dag. Kollegiets

utslag föll den 24 maj (exp. 6 juni): Nils Ericsson bor-

de visserligen ha presenterat sin rågtunna i tullen, men
konfiskationen upphävdes, under hänvisning till att

tullbommen ej varit tillsluten och att Ericsson anfört

att rågen, som han skaffat från Tureholms säteri, ej

skulle stanna i Trosa utan föras vidare till hans hem-

vist på andra sidan staden, varför den var tullfri. —
Hur har nu den beträngde bonden i Sörmland fått

kontakt med Bellman och förvärvat hans värdefulla

medverkan i målet om rågtunnan? Man kan våga en

gissning. Strax intill Nils Ericssons hemort låg Tull-

garns slott, där hertig Fredric Adolph residerade med
sin sköna älskarinna Sophie Hagman. Hon var allmänt

beundrad för sin finesse och sitt goda hjärta, och till

henne kan den stackars bonden mycket väl ha vänt sig

genom någon mellanhand. Med Bellman hade mam-
selle Hagman goda förbindelser (se härom StU VII

s. 184 och IX s. 20j), och för henne borde det ha varit

en lätt sak att få skalden att ställa sin penna till för-

fogande i det ömmande ärendet.
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r. 1 1 '''bägge för en; Schöm: 'Bägge En\

r. 4 Besökare: tullbetjänt; se StU VIII s. 118. — r. 7

caverar = går i borgen. — r. 8 men = fel.

2.

N:o 2. Vhw 6 s. 281—283. — (VU 2 s. 155— 158.)

Den festliga tacksägelsen hör samman med föregående

dikt och är lagd i bonden Nils Ericssons mun. Den bör

ha tillkommit efter Kommerskollegii utslag i målet

den 24 maj 1785.

''Överskriften: 'som' saknas i Vhw.

r. 8 disk = bord. — r. 22 stål och sköre: eldstål med
tillhörande sköre, d. v. s. »brändt linne, som tillförene

användts i stället för fnöske» (Dalin).

. 3.

r. 3 ankarn — brännvinsankaren. — r. 8 i fyr — i

fyrsprång, i full fart. — r. 9 klöf: "ök". — gamla

Rundborg: "Rundberg: en under Gustaf III:s tid känd

lifkusk" (not av Carlén). — r. 14 dikt = eftertryck-

ligt, grundligt. — sin dosa: snusdosan. — r. 1 5 säjarn

= timvisaren. — lyste: förkunnade, visade. Möjligen

tänker sig skalden en förgylld säjare. — r. 19 skrubb

= skjul.

, 4.

N:o 3. Vhw 3 s. 85—87. — (VU 1 s. 142—144.)
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Sången om Platskans överfart på Styx i oktober 1785

har i sceneriet en del beröringspunkter med episteln

n:o 79, »Charon i Luren tutar», vilken sannolikt också

skrevs detta år. Lovisa von Plat eller Platskan, som

hon ofta kallades, var en av huvudstadens mest kända

kopplerskor och hade vid cirka 70 års ålder avlidit

någon gång under förra hälften av oktober 1785 (se

härom Gunnar W. Lundberg, Bellmansfigurer, Sthlm

1927, s. 317). Hon hette som flicka egentligen Helena

Fahlberg och var dotter till en underofficer; för att

nobilisera sin verksamhet inom det lätta gardet och

kopplerskekåren uppträdde hon dock vanligen under

namnet Lovisa von Plat eller von Plåten. Situationen

camouflerades också nödtorftigt 1757 genom ett äkten-

skap med dåvarande furiren Carl Otto Cretzmer, vil-

ken avled 1765 och då titulerades sergeant och fält-

väbel vid gardet. Platskans kundkrets omfattade, i

varje fall i hennes yngre dagar, talrika herrar ur den

högre societeten. Yrket var inbringande, och redan

1760 ägde hon egen gård i kv. S:t Olof, sedermera

kallat Grönlandet nedre; detta låg omedelbart sydväst

om S:t Olofs kapell och dess efterföljare Adolph Fred-

rics kyrka, och där residerade även Bellmans vän

Abraham Westman mot slutet av seklet. I huset nr 31

på 'Sanct Olofs röda tomt
5

, som Bellman uttrycker sig,

hade Platskan länge sitt högkvarter som Venus-

prästinna, och där höll hon också genom ombud en

krog med numret 471. — Se f. ö. Mila Hallman, Må-
lare och urmakare, flickor och lösdrifvare, Sthlm 1907.

I samband med Platskans hädanfärd tycks Bellman

ha skrivit ytterligare en sång, som tydligen blev popu-

lär och i varierat skick levde kvar som en sorts folk-
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visa långt fram på 1800-t. Se härom Svensk Musik-

tidning 1882 nr 17, där tre strofer i starkt avvikande

utformning återgivas. Originalet löd, enligt DGr (1 s.

194) och Ehgt (s. 456—457):

Moster Plåtens Grafskrift.

Tyst, hör det ringer,

Bingel, dingel, dingelidång,

Folcket det springer

Till Olof 1 uti språng.

Se deras ögon blöda.

Hvem är den sälla döda,

Som nu begrafves med sorg och klagosång? 7"

Jo, Fru von Plåten

I det orappade huset är död,

. Hon som på staten

Har skaffat mången bröd.

Fruar, Mamsäller och sängar,

Kärlek och punsch och pengar

Har altid varit dess lif och understöd. 7*

Stanna, se ståten,

Se Brinckman främst i processionen går,

Qväljes af gråten,

Som upp i halsen står,

Tiuter som en canallje.

Skada2
, min Herr Gevalljer.

Platskan är borta, dess make man ej får. 7*

1 S:t Olofs, vid denna tid Adolph Fredrics kyrkogård, där en
gång Jean Fredman hade jordfästs, varvid Bellman också hade dik-

tat en travesterande gravsång (Fredmans Sång n:o 26).
2 Så i Eht; DGr har 'Skåda'.



Komm en tar

Nympherna gråta.

Christopher torckar deras tårar af.

Hundarna låta

Infamt vid Platskans graf.

Hon nu i mörckret sänkes,

Med Nymphers tårar stänckes.

Gråt nu, Christopher, som varit hennes slaf. •/•

Politiegevaldigern Christopher Brinckman var ingen

fingerad person. Som ordningens väktare tycks han ha

varit rätt känd. Han hade en bror som var hovkamrer,

och en annan som var perukmakare. Själv bodde han

inte i Adolph Fredrics församling utan i Nicolai, kv.

Iris nr 30 (TL 1785), och där avled han vid 48 års

ålder 1789, efterlämnande änka och två minderåriga

söner (Bou. 1789, S. S. A.). Att han skulle hyst någon

lidelse för den ålderstigna Platskan är ju föga troligt;

snarare har väl Bellman roat sig med att låta Brinck-

man, sedlighetens väktare, figurera som sörjande vid

den gamla Venus-prästinnans jordafärd. Måhända an-

sågs han även höra till de gråtande nymfernas kund-

krets eller hemliga beskyddare.

Lovisa von Plat är flera gånger omnämnd i Bellmans

äldre diktning, bl. a. i den ryktbara sekreterarevisan,

»Hvar skall jag födan taga» (Carlén 3 s. 417). Berg-

klint kallar henne »ryktbar Pronuba» i en dikt till

Schröderheim (V 25 a, s. 168, U. U. B.), och Johan

Anders Alegren, sedermera rådman i Stockholm och

stor boksamlare, skrev på 1770-t. en »Visa gjord hos

Fru von Plåten», som med Alegrens diktmanuskript

hamnat i De la Gardieska arkivet (Cod. Coll. 1: 8, nr

81, L. U. B.).
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S.

r. 4 köl, här = farkost. — r. 7 den Mardusan: madusa,

mardusa, »benämning på stor, tjock, manhaftig och

grovlemmad kvinna» (SAOB). — r. 9 Hon mig öfver-

farten nekar: hon nekar att fara över med mig.

7.

N:o 4. Vhw 3 s. 120— 121. — Tryckt i Borgå Tidning

23 maj 1840 (under rubriken: Den 10 November 1785),

efter egh. ms., som 1841 skänktes till Borgå Gymnasie-

bibliotek. Se härom tillägg å s. 179.

Den festliga dikten ger ett ovanligt tidigt belägg på

Mårtensfirande med gås i Stockholm, en hos familjen

Mårten Lindström på Kungsholmen tydligen väl inro-

tad sedvänja (jfr dikterna n:o 114 och 115 nedan).

Sigfrid Svensson, som ägnat en utredning åt Mårtens-

firandet (Bygd och yttervärld, Sthlm 1942, s. 112 ff.),

har inte kunnat spåra Mårtensgåsen i Stockholm förr-

än vid 1800-talets mitt, och han anser, att det är »först

ett stycke in på 1800-talet, som Mårtensfirandet börjat

utbreda sig norr om Skåne», där man kan räkna med
det som en högreståndssed alltifrån början av 1600-t.

Bellmans dikter ge helt andra dateringsmöjligheter och

visa, att Mårtensfirandet uppehölls i huvudstaden re-

dan under den äldre gustavianska epoken.

Sången är riktad till skaldens svåger och näre vän

Martin (Mårten) Lindström (f. 1743, d. 1809); om
honom se StU IX s. 69, 143 och 168. Han hade vid

denna tid avancerat till kronoinspektor och kamrer

vid Kronobränneriet på Kungsholmen, beläget i kv.
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Martin Lindströms bostad vid Kronobränneriet på Kungsholmen.

Foto från norr vid byggnadens rivning 1956, Stockholms Stads-

museum.

Bryggaren, senare sjukhuset Eiras tomt, där Lind-

ström 1785 residerade med hustru, fru Bellmans äldre

syster, född Grönlund, en son och två pigor (jfr TL
1785, S. S. A.). Sonen Martin harangeras särskilt i

dikten, eftersom han bär faderns namn och kommit

till världen samma år, den 1 april 1785.

''Överskrift i Vhw: 'Nå ödmiukaste tienare gunst:

1785'. — r. 8 gödder; BT: 'göddes'. — r. 10 längst;

BT: 'långt'. — r. 11 och hans Son; BT: 'far och son'.

— r. 17 ''Ifrån (så i BT); Vhw: 'från'. — r. 21: *'då'

(så i BT) saknas i Vhw. — r. 22 längst; BT: 'långt'.

— r. 23 och hans Son; BT: 'far och son'.

r. 9 valet (av lat. valete) = avsked, farväl.
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8.

r. 2 ""'så' saknas i Vhw. — r. 3 ''borgar (så i BT); Vhw:
'Borgen'. — r. 10 längst; BT: 'långt'. — r. 11 och hans

Son; BT: 'far och son'. — r. 13 *denna (så i BT);

Vhw: 'denna vår'.

9.

N:o 5. Vhw 3 s. 98— 100. Avskrift av C. M. Völschow

i Sällskapet Par Bricoles arkiv (foliovolym, bd 89 d,

s - 7)- — (VU 1 s. 151— 153.)

Dikten har föredragits av Bellman som en bordsvisa

vid någon bricolistisk sammankomst den 1 dec. 1785,

vilken förmodligen avhölls för att förbereda Par Bri-

coles stora årshögtid, Barbarafesten, som detta år ägde

rum den 7 dec. Enligt Carlén (3 s. 249) skulle sången

ha tillkommit »i anledning deraf att aktören Lundberg

kört ner på isen och varit nära att drunkna». Carlén

tar emellertid fel på person, såsom framgår av föl-

jande not av Völschow i PB-manuskriptet: »Anled-

ning til denna visa är at Cam: Lindströms Kusk vid

Namn Lundberg, med Hästar och vagn dagen förut

kiörde i siön i en gränd vid Clara men blef sielf ber-

gad.» Med kamrer Lindström avses säkerligen Bell-

mans svåger, kamreraren vid Kronobränneriet på

Kungsholmen Martin Lindström (se föreg. dikt); han

hade samma år intagits i Par Bricole. Kusken Lund-

berg var inte privatanställd hos Lindström utan hörde

med all sannolikhet till Kronobränneriets personal.

Hästarna, som hamna i Clara sjö, komma 'från Bacchi

kar', d. v. s. från Kronobränneriet, och när den unge
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Lundberg hyllas som en frände till bricolisterna, 'Bac-

chi Män', så är det i hans egenskap av Bacchi skydds-

ling, som med gudens hjälp räddats ur vattnets grepp.

Någon bricolist var han givetvis inte, men hans chef

Martin Lindström var förmodligen närvarande vid

sammankomsten, där han väl fick närmare redogöra

för den dramatiska händelsen.

Överskriften i PB-ms: 'Bord Visa af Hof Secreter:

Brod: Bellman d. i Decber 1785'. — r. 10 *kanntal;

Vhw och PB-ms: 'kannetal'.

r. 3 Bacchi Män: bricolisterna. — r. 7 / Skinande:

gradtitulatur i Par Bricole.

5. 10.

r. 13 en holme: Kungsholmen. — r. 20 Clotho, som

hanterade sländan, var en av de tre grekiska ödesgu-

dinnorna, moirerna, som spunno människornas öden.

— r. 21 Thetis, den grekiska havsgudinnan.

5. //.

r. 2 pass i Vhw ändrat från 'post'.

r. 5—7 Aldrig uti Bacchi rike o. s. v.: rytm och rim-

flätning anknyter till en improviserad dikt från 1775,

då Bellman själv råkat ut. för ett missöde vid en åktur

(StU IX n:o 6).

5. 12.

N:o 6. Vhw 6 s. 59—60. — (VU 2 s. 216.)
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Gravskriften kan närmare dateras till mitten av april

1785. »Factoren wid Kgl. Regale Bränneriet här i Sta-

den» Johan Georg Schultz avled nämligen den 16

april, vid 43 års ålder (Inrikes Tidn. 25 april 1785).

Han var sannolikt verksam vid Kronobränneriet på

Ladugårdslandet, som låg i hörnet av Grevgatan och

Kaptensgatan och där Bellmans vän Torsten Groth

(se nedan s. 83) var chef. Själv var han bosatt i sam-

ma trakt (kv. Havsfrun, nya nr 21) vid Storgatan,

snett emot Ladugårdslandskyrkan, där begravningen

ägde rum den 24 april. (Dödboken, S. S. A., anger

som dödsorsak tvinsot och S:s ålder till 42 år.) Schultz

hade börjat sin bana som karduansmakare och var

sedan 1780 änkling (Sv. Ättartal 11 s. 382). Hans hus-

håll var relativt stort och bestod av en mamselle Ubb-

ström, en jungfru Björkquist och två pigor (TL 1784).

S. 13.

N:o 7. DGr 2 s. 123— 124, Eht s. 449—450, Vf 36

(1 blad 4:0), Vhw V 3 s. 65—67. — Tryckt separat,

4:0, Sthlm 1785, tr. hos Anders Jac. Nordström (K. B.)

i två varianter, den ena med nottryck, den andra utan,

vilken senare här följts. — (CU 3 s. 442—443; strof

1-4.)

Även tillkomsttiden för denna burleska gravskrift kan

närmare preciseras. Politiegevaldigern Petter Nor-

stedt (Nordstedt), av Bellman kallad Håkan och Trä-

hand, avled nämligen den 25 sept. 1785 (Bou. i

S. S. A.), och gravsången är säkerligen skriven strax

efter detta datum. Den fruktade rättsbetjänten figu-

rerar hos Bellman redan i ett skämtbrev från 1770-t.
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(StU IX n:o 66) och i ett par dikter i En Stuf Rim
(n:o 4 och 34). Namnet Trähand bar han enligt Car-

lén (del 3 s. 442), därför att han förlorat ena handen

och sedan nyttjade en konstgjord av trä. Se vid. StU

III s. 67.

Överskriften i Eht: 'Graf-Skrift öfver Trähand'; i

Vhw V: 'öfver Gevaldiger Norstedt vulgo Trähand'.

— r. 6 *Dödgräfvarn; orig.-tr.: 'Dödgräfwaren'. — r.

15 ''beslaget; orig.-tr.: 'beslagit'. — r. 19 '''eget; orig.-

tr.: 'egit'. — r. 21 förkylning; Vf 36: 'podager'.

r. 4 Processen: likprocessionen. — r. 5 prestafven:

»Med svart flor öfverklädd staf, hvilken bäres fram-

för likprocessioner» (Dalin). — r. 13 etamin: tunt,

glest tyg i stramaljvävnad, ofta av ylle och stundom

med inslag av silke (SAOB). — r. 14 fatala = usla,

eländiga. — r. 21 pleurésie (fr.) = styng, lungsäcks-

inflammation.

5. 14,

r. 8 längre ta fyrkar; Vhw V: 'mera ta mutor'. — r. 1

3

''han (så i Vf 36) saknas i orig.-tr. — r. 14 är; Vf jö:

Var'.

r. 8 fyrkar: mindre skiljemynt, småslantar; här väl =
mutor.

S. 75.

N:o 8. Ms., 1 s. 4:0, hos familjen Fleetwood, Odensvi-

holm. — Tryckt av R. Ekholm i Bellmansstudier, del

6 s. 98—99, Sthlm 1934.
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Det kulinariskt betonade skämtbrevet är riktat till

Gustaf III :s mångbetrodde ekonomihovmästare Abra-

ham Hedman (f. 1734, d. 1788) och föreligger i en av-

skrift, som tillhört Bellmans vän J. F. Granschoug på

Odensviholm (se om honom StU IX s. 1 33). Det torde

ha tillkommit redan mot slutet av 1770-t. Hedman
blev 1772 assessor i Kammarrevisionen (jfr brevets ti-

tulatur!), 178 1 kammarrevisionsråd och direktör av

hovekonomien samt 1786 amiralitetskammarråd. Han
avled på sin egendom Taxnäs i Fröslunda socken i

Upland, efterlämnande en avsevärd förmögenhet, bl. a.

ett stenhus i Jacobs församling (kv. Spectern, nya nr

2; Bou. 1789, S. S. A.). Vid det gustavianska hovet

var han högt betrodd; att han inte var någon förtor-

kad sifferkarl tycks ju Bellmans mustiga brev ge be-

lägg för. G. J. Ehrensvärd noterar 1779 (Dagboksan-

teckningar, del 1 s. 444, Sthlm 1878), att Gustaf III

svårligen kunde finna »en man med så mycken drift,

så outtröttelig arbetsamhet som Hedman, så ound-

gängelig vid resor, så kännare af hofvet och alla för-

fattningar, så ansedd af all betjening». Om H. se J.

Kleberg, Kammarrevisionen—Kammarrätten, Sthlm

1940, s. 37. — Om renhållningsentreprenören, traktö-

ren och mångsysslaren Magnus Benedictius se StU IX
s. 61 3 Bellmansstudier, del 11 s. 104 ff., och N. Wester,

Kungliga Politi- och Brandkommissionen, Sthlm 1946

(där B. felaktigt kallas Benedictus). B. övertog den 1

sept. 1774 renhållningen i Staden inom broarna. En

företrädare till honom under frihetstiden såsom ren-

hållningsentreprenör var handelsmannen Niclas Öhrn

(om denne se Wester a. a. och S. Wieselgren, Sveriges

fängelser och fångvård, Sthlm 1895, s. 231 ff.). Med

19. — Bellmaft. X.
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öhrns »nunnekloster vid Kornhamn» åsyftar Bellman

tydligen den ökända latrinreservoaren för Staden inom

broarna, där spinnhushjon utnyttades som arbetskraft.

Från sin barndom på 1830-t. berättar Claes Lundin

om hur man vid Kornhamn passerade »förbi den stora

'renovationsinrättning', hvarifrån afträdesrenhåll-

ningen i staden inom broarna besörjdes och dit oren-

ligheten på ljusa och varma sommaraftonen samlades

i tunnor på stång, hvar och en buren af två hjon från

spinnhuset» (Tidsbilder, Sthlm 1895, s. 6).

r. 19—20 Till Svartsjö med vindrufvorne! Anspel-

ningen på Lovisa Ulricas änkesäte kan möjligen inne-

bära, att brevet är skrivet redan under änkedrottning-

ens levnad; hon avled på Svartsjö slott, vid Mälaren,

den 16 juli 1782.

. 16.

N:o 9. Schöm s. 23—27, Sdn 2 s. 91—93. — (SU 6 s.

220—222.)

Nyårsspelet för familjerna Schröderheim har tydligen

bestått av ett dramatiskt upptåg, där 'Apollos Söner'

framträtt med 'gullpapper och nedsnögade hår', d. v. s.

som någon sorts stjärngossar, och rört sig i procession

med 'Cantorn' Bellman i spetsen som försångare. San-

nolikt har framförandet ägt rum hos statssekreteraren

Elis Schröderheim och hans maka Anna Charlotta von

Stapelmohr, vilka apostroferas i sista strofen (se om
dem StU III s. 49, VIII s. 141 samt H. Schiick, Elis

Schröderheim, Sthlm 1942). Dessa skaldens förtrogna
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vänner sedan tidiga år voro på 1780-t. bosatta i det

Kammeckerska huset, Nybrogatan nr 9, där nyårsspe-

let alltså bör ha framförts. I näst sista strofen hyllas

också 'Herr Lagman', d. v. s. Elis' yngre broder, titu-

lärlagmannen, sedermera hovrättsrådet Jöran Schrö-

derheim (f. 1752, d. 18 15). Han var gift med Anna
Margaretha Westman (f. 1760, d. 1826), en medlem

av den kända bryggardynastien och kusin till Bellmans

vän Abraham Westman. Lagmannen och hans fru hade

sitt hem i bryggeridistriktet vid Adolph Fredrics kyr-

ka, där svärfadern, den förmögne bryggaren Johan

"Westman, höll dem med bostad i sitt stora tvåvånings-

komplex i kv. Vargen (hörnhuset vid nuv. Olofs- och

Tunnelgatan). Där var Bellman säkerligen också en

ofta sedd gäst. Om hans kontakter med bröderna

Schröderheim se f. ö. O. Byström i Arte et Marte,

1953. Till Jöran Schröderheim, som var en nitisk sam-

lare av bellmaniana (Schöm!) och själv hugnades med
en rad dikter av Bellmans hand, återkommer StU i

följande del.

r. 14 sjelf-begärlig: önskelig (Weste).

S, 17,

r. 9 *secund (så i Sdn); Schöm: 'Second'. — r. 24

*Apollos (så i Sdn)) Schöm: 'Apollo'.

r. 2 som = såsom. — r. 9 slå secund = sekundera, be-

ledsaga. — r. 11 pirögder: »Som har rinnande ögon,

surögd» (SAOB). — Mollberg, fredmansfiguren, se

StU V s. 14. — gevalt (ty.): med all kraft, för fullt.

— r. 15 / gränd vid Ruter: Rutens gränd (Rutens
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trappor), som förmodligen åsyftas, förband Stora

Glasbruksgatan på Catharinabergen med Stadsgården.

Den var uppkallad efter kamreraren Jacob Ruth. —
r. 1 6 Bergström, fredmansfiguren »Fader Bergström;

Namnsdags-blåsare i Cathrina trakten», se StU I s.

XVIII och Bellmans personförteckning till Fredmans

Epistlar. — r. 18 Så skön lys' den morgonstjern: väl-

bekant julpsalm i 1695 års psalmbok. — r. 21 bas-

songen, basson — fagott; se StU V s. 56 — r. 22

branicula: melodin till gammal dans- eller sånglek,

stundom utförd som »Väva vadmal». — r. 24—25

Apollos Söner,

Med gullpapper och nedsnögade här:

i skaran av nyårsgratulanter tycks ingå några vittra

herrar, 'Apollos Söner', företrädda av Bellman själv,

såsom 'älst i läran'.

S. 18.

r. 13 *Statssectern (så i Sdn); Schöm: 'Stadssecretern'.

r. 2 Välborne Herr Lagman: Jöran Schröderheim. —

r. 6-7
I mörka väder

Med kappan kring-axlad:

med kappan i mörka våder hängd över axlarna. Avser

troligen den svarta sidenkappa, som hörde till den

svart-och-röda hovdräkten, vilken Bellman bar vid

högtidligare tillfällen. — r. 11 Cantorn, här Bellman.

— r. 13 Nädig Herr Statssectern: Elis Schröderheim.
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. 19.

N:o 10. Ståhl 6 s. 83—85, Vhw 6 s. 26$ (strof 1, med
överskrift: Tilfälle obekant). — (VU 1 s. 296: strof 1.)

Den vackra gravdikten, som förenar gripenhet och

djup medkänsla med ståtlig diktion, är skriven över

en medlem av bryggardynastien Westman, som skal-

den hade många kontakter med. Den unge handels-

mannen och bisittaren i Bryggareämbetet Lorentz

Westman Lorentzson (f. 175 1, d. 1786) var närmast

äldre bror till Abraham Westman, »bryggarkungen»,

vilken blev släktens mest kände person och Bellmans

förmyndare under skaldens sista år. Lorentz W. avled

den 24 jan. 1786 i sitt }y.e år; jordfästningen förrätta-

des den 30 jan. i Klara kyrka av dr Pehr Nensén

(Klara förs:s begravningsbok, S. S. A.). W:s minne

hyllades med ett tal i Par Bricole, där han blott två

år tidigare blivit intagen. »Brödren Westman kände

vänskapen — Han njöt bland oss dess ljufva fördelar»,

heter det där bl. a. »Rötfeber, förordsakad af förkyl-

ning, slutade dess lefnad . . . Han förenade med en

ärfd manlig fägring och styrka — quickhet — ett

muntert och behagligt upförande — en öm siäl. Vän-

lig och intagande — redlig och bergfast i förtroende,

vann och bibehöll han vänner. Altid känslofull —
lindrade han, ofta under knappa vilkor, och ej sällan

med egen skada, vänners och nödstältas behof — I sitt

hus var han glad värd — öm man — god fader» o.s.v.

(Neschers saml., K. B.). W. var även frimurare och

medlem av Sällskapet Pro Patria. Sedan 1780 var han

gift med Sara Bong (f. 1754^ d. 1791), och vid sin

bortgång efterlämnade han dessutom fyra barn i späd



26 Kom me 11 1ar

ålder. Boets tillgångar bestodo främst av stenhus och

bryggeriverk i kv. Uppvaktaren (nya nr 3—4, Klara

förs. övre) värderade till 5 000 rdr. Där inrymdes även

13 namngivna hästar, 5 kor, 8 svin, 7 ankor och 7

höns. Skulderna överstego dock vida tillgångarna

(Bou. S. S. A.). — Om W. och hans släkt se Carl

Forsstrand, Storborgare och stadsmajorer, Sthlm 191 8.

'"Överskriften: 'Bisittaren'; Ståhl: 'Bisittarens'. — Vhw
har som överskrift: 'Tilfälle obekant'. — r. 6— 8 lyder

i Vhw: 'som ren i Lindan, skrämd, ser tidens ångst

och quaf, och Du med åldrens krants, förvisnad på

Din hjessa, som Tandlös hukad står, i skuggan af din

graf. — r. 10 lågt; Vhw: 'lägst'. — r. 13 ditt bröst

är i Ståhl ändrat från: 'min själ'. — r. 19 Ståhl hop-

par över ett ord, möjligen 'offer' eller 'hjerta'.

r. 2 Bisittaren: ledamoten, här av Bryggareämbetet. —
r. 9 glafven, glaf: ålderdomlig beteckning på svärd,

spjut eller lans. — r. 19 trefven = flitig, idog.

S. 20.

r. 15

—

16 dessa Små är objekt till De Faderlösas Far.

S. 21.

N:o 11. Vhw 6 s. 107— 108. — (VU 2 s. 363.)

Invitationen gäller en söndagskonsert på Riddarhus-

salen, där huvudstadens konsertliv vid denna tid hade

sitt centrum. Mottagarinnans namn är okänt. Den ita-

lienske oboisten Salvatore Harrington, firad solist och



Ko m me ntar 27

sedan några år medlem av Hovkapellet, tog med kon-

serten sitt avsked av stockholmspubliken. Enligt Dagl.

Alleh. (1 april 1786) var hovkapellmästare Uttini diri-

gent, medan övriga medverkande utgjordes av: »Herr

Haringthon, uti en Solo-Concert för Oboe af Herr

Grenser; Fru Muller, uti en Aria; Herr Professor Fi-

sher, uti en Solo-Concert för Violin; Herr Calcagni,

uti en Aria; Kongl. förste Kammar-Musicus Herr

Muller, uti en Solo för Violin af dess egen Composi-

tion, med Adagio utur Zemir och Azor samt dess varia-

tioner å en bekant piece; Fru Muller sjunger sedan en

Aria Solo; hwarefter Herr Haringthon med dess Eleve

Herr Meijer, exequera en dubbel Concert för Oboe.

Billetter a 16 sk. stycket finnas på Fru de Broens och

Mademoiselle Maja Lisas Caffehus, på Engelska Käl-

laren samt wid ingången til Concerten, som börjas kl.

precise Fem eftermiddagen.» — Publikfavoriter bland

de medverkande voro väl främst konsertmästaren

Christian Friedrich Muller och hans maka, den lysande

sångerskan Caroline Muller. För sången svarade i öv-

rigt den italienske kastraten Calcagni, en virtuos voka-

list på tillfälligt gästspel i Stockholm, där han med sin

säregna genre givetvis väckte mycken uppmärksamhet.

— Om Maja Lisas kaffehus vid Riddarhustorget se

StU VI s. 122. Fru Maria Elisabeth de Broen (ib. s.

/07), maka till den stora aktören, höll kaffehus vid

Storkyrkobrinken.

r. 6 ''Mullers; Vhw: 'Möllers'.

r. 4 cymbalen, här klavicymbal, stränginstrument i

flygelform; se StU IX s. 214. — r. 8 bassong, basson ==
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fagott; se StU V s. 56. — r. 15 snällt = raskt. — r. 17

Vakten: den galonerade vakten vid Riddarhusets eller

Riddarhussalens entré.

S. 22.

N:o 12. Sdn 3 s. 33; avskrift av D. G. Nescher i Säll-

skapet Par Bricoles arkiv (foliovolym, bd 89 d, s. 137).

Se tillägg å s. 180. — (EU 2 s. 140.)

Visan har tydligen framförts som bordssång av Bell-

man själv vid en allmän sammankomst i Sällskapet

Par Bricole; den ägde rum kl. 6 »på wanligt ställe»,

enligt annonsen i Dagl. Alleh. (3 maj). Den apostrofe-

rade är Carl Israel Hallman (f. 1732, d. 1800), den

namnkunnige litteratören, yngre bror till den kände

könsläkaren Johan Gustaf Hallman (se om honom
StU VIII s. 173). Genom sin parentation över Gott-

fried Sackenhjelm 1777 hade H. gett en impuls till

Par Bricoles instiftande; han tillhörde den första upp-

sättningen av sällskapets medlemmar och blev efter

Bellmans bortgång dess ordensskald. En stor del av

hans litterära alster kan betecknas som bellmansimita-

tioner. »Den lille spetsige satyren» hörde helt naturligt

till Bellmans stora umgängeskrets, bl. a. såsom medlem

av Par Bricole, Augusti-Orden, Kungsholmsklubben

o. s. v. Varken Hallman eller Kexel torde dock kunna

räknas till Bellmans trängre vänkrets; deras intima

samhörighet med skalden får betecknas som en fri

uppfinning av 1800-talstraditionen. Vid Bellmans död

hyllades emellertid hans minne av Hallman med en

vacker strof, som den gamle parodikern naturligtvis
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också presenterade i »bakvänt» skick (Carlén I s.

XXVIII). — Om H. som bricolist se Sällskapet Par

Bricoles historik, Sthlm 1946.

Carl Israel Hallman.

Samtida teckning, enligt uppgift självporträtt. Nationalmuseum.

Överskriften i PB-ms: 'Wisa wid Bordet, den 3 May
1786, af Carl Mich: Bellman'. — r. 14 ser; PB-ms:

'har'. — r. 20 PB-ms: 'Brödren är ej Feter'. — r. 21

magrat; PB-ms: 'Magras'. — r. 23
i[

'inte-quartal (så i

PB-ms); Sdn: 'inte qvartal'.

r. 5 rossolis: brännvin eller likör; se StU IV s. 2j2.

— r. 7 sägen = sägen, ordstäv. — r. 19 klämmor =
sigill. — r. 23 Bredvid hans inte-quartal: dunkelt ut-

tryck, måhända förvanskat vid avskrivningen.
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. 23.

N:o ij. Schgm s. 398—402. — (FHS s. 57

—

60.)

Bröllopsvisan är hållen i lekfull balladstil, med om-

kväden och en graciös blandning av riddarromantik

och rokokoinslag. Liknande balladpastischer skrev re-

dan Dalin; se t. ex. hans bröllopsvisa från 1754 »Stolts

Agnes hon satt uti höga lofts bur» (Poetiska arbeten,

Sthlm 1783, del 2 s. 150). Bergmästaren i Söderman-

land Johan Engelbert Hallencreutz (f. 1745, d. 1826)

hette ursprungligen Halenius, men fadern, som var

biskop i Skara, lyckades tidigt få sina tre söner ad-

lade. H. blev bergmästare 1779 och fick 1805 avsked

med bergsråds titel. Bruden tillhörde en släkt, som

Bellman stod i livlig kontakt med. Beata Maria Riseli

(f. 1767, d. 1827) var dotter till bergsrådet Jöns Riseli

och hans maka, f. Törning (se nedan s. 104). Syster-

döttrar till brudgummen och kusiner till bruden voro

mamselle Ulrica Maria Riseli i Upsala, känd som trä-

gen samlare av bellmaniana, och hennes syster fru

Greta Cajsa Schagerström i Stockholm, vilka båda

tillhörde Bellmans närmare vänkrets. I mamselle Ri-

selis samling saknas dock denna bröllopsdikt, som där-

emot bevarats i avskrift av hennes svåger, kamrer

Johan Schagerström (om honom se StU IX s. 148).

Bergmästaren och hans maka fingo inga barn; båda

slutade sina dagar i Västervik. — En systerdotter till

H. var även Ulrica Lovisa Wictorin, vid vars bröllop

med brukspatron Detlof Heijkenskjöld tio år tidigare

Bellman också hade uppvaktat med en dikt (StU IX
n:o 20).
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r, 8 vele vi: låtom oss. — r. 9 pomponger, pompons

(fr.): »Små-prydnader til fruntimmers hufvudbonad,

små grannlåt, bjäfs» (Fransyskt och svenskt lexicon,

Sthlm 1795). Jfr StU I s. LXXIV.

S. 24.

r. 20 ^Airakaraste; Schgm: 'allra kiärasten'.

r. 1 säjarn i Clara: timvisaren på tornuret i Sancta

Clara kyrka. — r. 3 bägan = sybågen. — r. 5 och 7

syfta på arbetet vid sybågen. — r. 19 en Ängel med
gyllne patent: kärleksguden med sitt gyllne brev.

S. 25.

r. 11 Cykloper och Fauner, här = gruvarbetare (och

skogsarbetare?); jfr StU VII s. 8$.

S. 26.

r. 11 Den boken som helgar två hjertan, ett blod: vig-

selboken.

S. 27.

N:o 14. Ståhl 6 s. 26—27, Vhw 6 s. 109. I en visbok,

som tillhört Holtermanska samlingen och sedermera

direktör Erik Wirén, Stocksund, finnes dikten i en av-

skrift med underskriften: Lidner. — Stockholms Pos-

ten, nr 176, 2 aug. 1786. — (VU 2 s. 337.)

Den tyskfödde orgelvirtuosen och hovkapellmästaren

abbé Georg Vogler (f. 1749, d. 18 14) hade 1786 gjort
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sin entré i Stockholm, där han genom lysande talang

och ogenerade reklammetoder väckte den största upp-

märksamhet och till seklets utgång förblev en domi-

Abbe Vogler.

Teckning av J. T. Sergell. Nationalmuseum.

nerande gestalt inom musiklivet. En något okritisk

hänförelse väckte särskilt hans »programmusik»; på

orgel eller på en av honom konstruerad miniatyrorgel

utförde han expressiva tonmålningar i form av storm-

och bataljskildringar o. a. Den 29 juni gav V. sin

första konsert i Stockholm; den gick av stapeln i Maria
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kyrka kl. 5 e. m., i närvaro av drottning Sophia Mag-

dalena, och V. använde sig denna gång av kyrkans

eget orgelverk. Det bör vara denna konsert, som inspi-

rerat Bellman till hans dikt, vilken tydligen direkt

anknyter till en tonmålning på programmet över temat

Yttersta domen. Förmodligen var detta verk en för-

studie till, eller kanske identiskt med en komposition

»i anledning af Rubens berömda tafla öfver Yttersta

domen» (i Mimenen), vilken framfördes vid en av

Voglers konserter 1794 i Jacobs kyrka. Om dennes

verksamhet i huvudstaden se P. Vretblad, Konsertlivet

i Stockholm under 1700-talet, Sthlm 19 18. — Harald

Elovson (Bellmansstudier, del 7) har starkt ifrågasatt

Bellmans författarskap till dikten och i stället fram-

fört Bengt Lidners namn. Varken den patetiska grund-

tonen eller diktens stilistiska struktur i övrigt emot-

säger dock den väl initierade Völschows attribution av

poemet till Bellman.

'''Överskriften enligt Ståhl; i StF utan årtalet; Vhw:
'Då Abbe Vogler spelte Orgor den 18 Sept: 1786'. —
r. 9 ''Hisnad (så i Ståhl); Vhw: 'hisknad'.

r. 5 guda-dunder: åska. — r. 7 Tartarens (av grek.

Tartaros) = underjordens. — r. 8 Svalgets = avgrun-

dens. — r. 12 slag = anslag, på klaviaturen.

S. 28.

N:o 15. Tryckt separat, 4:0, Sthlm u. å., tr. hos Joh.

Christ. Holmberg (K. B.). Stockholms Posten, nr 233,
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7 okt. 1786. — Stroferna 5 och 6 omtryckta, utan för-

fattarbestämning, i Arne Munthe, Allmänna änke- och

pupillkassan, Sthlm 1934, s. 190— 191.

Den vackra hyllningen till minnet av Anders Lissander

(f. 1705, d. 1786), skaldens beskyddare och vördade

vän från ungdomsåren, är i trycken osignerad men kan

på stilistiska grunder utan tvekan betraktas som en

skapelse av Bellman. Om L. och hans dotter Inga, som

under senare hälften av 1760-t. var föremål för skal-

dens ihållande uppvaktning, se StU VI s. 19 och VIII

s. 4;.

r. 2 Kongl. Maj:ts Troman: »Hederstitel, som tillkom-

mer högre embetsmän» (Dalin). — r. 7 vid nattens

facklor: vid stjärnornas sken.

S. 29.

r. 6 denna oss sä kära ö: jorden. Jfr skaldens vaggvisa

(s. 53): 'Verlden är en sorge-ö'.

S. 30.

r. 2 Förgänglighetens hvita drägt: svepningen. — r. 8

—20 anspela på Lissanders verksamhet i Manufaktur-

kontoret och i Allmänna Änke- och Pupillkassan. —
r. 8 rådigt snille: påhittig begåvning, uppfinningsrike-

dom. — t. 15 Maka, här = make. — t. 17 glaf, ålder-

domlig beteckning på svärd. — r. 18 Åbon = lant-

mannen, bonden. — sin plog i svängen: plogen, som

förs fram och tillbaka.
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S. 31.

N:o 1 6. Vhw 6 s. 120. — Publicerad av O. Byström 1

Vecko Journalen, nov. 1938.

Den ogifta ägarinnan till det upphittade strumpeban-

det tillhörde tydligen skaldens bekantskapskrets; till

namnet är hon okänd.

r. 15 Maka, här = make. — r. 18 Närmre, d.v.s. desto

närmre.

S. 32.

N:o 17. Vhw 6 s. 62— 63.

Den unga Christina Gustava Törneros (f. 1766, d.

1786) hade gått hädan i sitt tjugonde år i januari.

Dödsfallet inträffade, enl. Inr. Tidn. (nr 9), på Inge-

berga gård, belägen i Badelunda, den på fornlämningar

så rika socknen i Västmanland. Mamselle Stina var

enda dotter till kungl. sekreteraren Anders Törneros

(f. 1739) och hans framlidna maka Lona Nycop. Dik-

ten är tydligen riktad till den efterlevande fadern. En
svåger till denne, krigskommissarien Johan Nycop
(Bou., S. S. A.) var vid sitt frånfälle 1778 hyresgäst

hos bryggaren Abraham Westman, och en svägerska

var gift med skeppsklareraren C. G. Frisch, vilken

tillhörde Bellmans musikaliska umgänge och redige-

rade musiken till Parentationen över Lundholm, när

den utgavs av trycket 1785 (se härom StU IV s. 149).

^Överskriften: Törneros; Vhw: 'Törnros'.

r. 20 virkat, här = tillverkat, förfärdigat.
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S. 33.

N:o 18. Egh. ms., i s. 4:0, i autografsamlingen, K. B.

— (EU 2 s. 142.)

Enligt en muntlig tradition, förmedlad av Eichhorn

från expeditionschefen och autografsamlaren C. Mei-

nander (EU 2 s. 38$, 388), skulle den personligt fär-

gade versbiljetten vara riktad till Abraham Niclas

Clewberg (f. 1754, d. 1821; adlad Edelcrantz 1789),

som ett tack för att denne till Bellman översänt sitt

Ode till svenska folket, en götiskt-patriotisk dikt som

vid utgivningen 1786 väckte mycken uppmärksamhet.

Clewberg, förtrogen vän med Kellgren sedan ungdoms-

åren, hade 1783 blivit andre direktör vid Kungliga

Teatern, där han i fortsättningen fick en del kontakter

med Bellman (se härom StU VI). Sina främsta insatser

gjorde han annars som uppslagsrik tekniker. — Om
C:s kontroverser med fru Helena Quiding, Bellmans

väninna på Heleneberg, se O. Byström i Bellmansstu-

dier, del 8 s. 57.

r. 4 Helicon, berg i Grekland, med en åt sånggudin-

norna helgad källa, Aganippe, vars vatten ansågs för-

läna skaldegåva.

S. 34.

N:o 19. Vhw 6 s. 101— 102. — (VU 2 s. 163

—

164.)

Uno von Troll (f. 1746, d. 1803), den rikt begåvade

prästmannen, som genom Gustaf III :s protektion gjor-

de en lysande karriär och 1786 blev ärkebiskop, till-
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Uno von Troil.

Oljemålning av Lorens Pasch d. y. Foto i Sv. Porträttarkivet.

hörde sedan ungdomsåren Bellmans umgängeskrets.

Ännu 179 1 sammanträffade de vid magisterpromotio-

nen i Upsala, där skalden av ärkebiskopen övertalades

att deltaga i den akademiska processionen och vid den

20. — Be Urnan X.
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efterföljande festmåltiden hyllades av de nyblivna

magistrarna (Atterbom s. 27). Två år senare apostro-

ferar han ärkebiskopen i en bacchanalisk nyårsvisa till

mamselle Ulrica Maria Riseli i Upsala. Att von Troil

tidigt var känd som en levnadsglad teolog och Bell-

mans sällskapsbroder, framgår av ett brev från Gjör-

well till J. H. Liden, daterat 29 juni 1773: »Uno von

Troil är nu präst och söker blifva bataillons-predikant

vid lif-regimentet eller lector i Westerås. Han är just

en galant karl, och torde väl ha lust att ännu asistera

vid något capitels hållande af Bellman, men när man
tillika har så många vackra, äfven grundeliga kun-

skaper som han, så är man så billig och tolererar gerna

det hos honom som man ej älskar hos en Fant» (O.

Sylwan, En stockholmskrönika ur C. C. Gjörwells

brev, Sthlm 1920). Det bevarade versbrevet till von

Troil har tydligen tillkommit under dennes biskopstid

i Linköping, vilken sträckte sig från okt. 1780 till aug.

1786. Måhända har det något samband med att det

var von Troil som våren 178 1, på Gustaf III :s befall-

ning, förrättade dopet av Bellmans äldste son Gustaf

i Slottskapellet. Bellman hade bibliofila intressen, och

hans vän biskopen var en av epokens mest bemärkta

boksamlare (om hans efterlämnade bibliotek se C. M.

Carlander, Svenska bibliotek och ex-libris, 2 s. 744,

834). Av de båda böcker, som skalden översände som

gåva till von Troil, var den första (strof 1) författad

av Petrus Johannis Gothus (f. 1536, d. 1616), psalm-

diktare samt översättare och förläggare av ett stort

antal uppbyggelseskrifter. Den andra boken anges som

ett verk av Lars Olufson Wallin eller Laurentius Olai

Wallius (f. 1588, d. 1638), överhovpredikant, profes-
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sor i Upsala och strax före sin död biskop i Strängnäs;

han står som författare av en mängd religiösa skrifter,

främst predikningar. — Med den i strof 2 omnämnde
herr Claes Bielke åsyftas säkert en yngre bror till den

äldre Vasatidens store boksamlare Hogenskild Bielke.

Claes B. (f. 1544, d. 1623) residerade på Viks slott i

Upland och fick sin gravplats i den närbelägna medel-

tidskyrkan vid Västeråker — 'Åkers körka' i Bellmans

dikt. Uno von Troils fader hade haft nära relationer

med släkten Bielke. över Claes Bielke höll Lars Oluf-

son Wallin en likpredikan, utgiven i Upsala 1623, och

sannolikt är det ett exemplar av denna som Bellman

översänder till Uno von Troil. Se f.ö. Nils Afzelius,

Carl Michael Bellman, bibliofil och samlare, i Bok-

vandringar, utg. av J. Viktor Johansson, Sthlm 1945.

Överskriften r. 3: i Vhw ändrad från: 'att få låna

Böcker'. — r. 9 *Johannis Gothus; Vhw: 'Johannes

Gotha'.

r. 7 Dubbelt snart ett seculum: sedan snart två sekler.

— r. 12 Skönt = änskönt. — mina multna kläder: det

ålderdomliga och nötta bokbandet.

S. 35.

r. 5 bok-gardin: »gardin framför en bokhylla»

(SAOB).

S. 36.

N:o 20. Vhw 6 s. 158— 159. — (VU 2 s. 364— 365.)
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I 'Muskö glada sal' var skalden gäst hos den myndige

f. d. möbelhandlaren, storfinansiären Adolph Ludwig

Lewin (f. 1733, d. 1807) och hans älskvärda maka
Maria Becker (f. 1736, d. 1801), dotter till kung

Adolph Fredrics förste munskänk Anders Becker. Le-

win var av judisk börd, hade 1748 inflyttat till Sve-

rige och döptes 1752 i Slottskapellet i närvaro av

kungaparet, vars speciella gunst han förvärvat sig. På

Muskö i Södertörns skärgård innehade L. de stora

egendomarna Ludwigsberg och Arbottna. Enligt släkt-

traditionen såg han där vid flera tillfällen Bellman

som sin gäst; det var förmodligen på stamgodset Lud-

wigsberg. Hans son Gustaf, officer vid arméns flotta,

har omvittnat, att den rike fadern »älskade vällefnad

och alla anständiga nöjen, däri han gärna unnade sin

familj och sina vänner deltaga» (Eva Lewin, En gusta-

viansk sjöofficer, Sthlm 19 16, s. 9). — Inbjudningen

till Muskö är riktad till Bellmans vän och gynnare,

assessor Johan Pfeiffer (f. 173 1, d. 1806). Han hade

börjat sin bana som läkare men ägnade sig från 1773

helt åt publicistik, som utgivare av Dagligt Allehanda,

samt åt bokhandels- och förlagsverksamhet. Om hans

eventuella planer på 1770-t. att utge en samling av

Fredmans Epistlar se O. Byström, Kring Fredmans

Epistlar, kap. 1. Den mångsidige läkaren hade även

rika musikaliska intressen och var en mycket uppskat-

tad sällskapsmänniska; för hans talanger på detta om-

råde och hans deltagande i den glade vinhandlaren

Eric Noers legendariska middagar vid Tyska Brunn

har Gjörwell redogjort i ett vänbrev från 1797 (Svens-

ka memoarer och bref, del 2 s. 140). Se f. ö. StU III

s. 119.
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r. 13 ro, här = nöje. — r. 19 förbindelse == förplik-

telse (till tacksamhet och till att hörsamma invitatio-

nen).
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37.

r. 2 Inga vargars tjut och böl. Vargar kunde, ännu

vid förra seklets början, förekomma i alla svenska

landskap, alltifrån Lappland till Skåne. — r. 7 Vhw
har här en not: »vanligt mitt på sjön att taga sig en

sup när man fahr till Muskön». — r. 8 med bäska

droppar: supen tillsattes av medicinska skäl, här

kanske som medel mot sjösjuka, med någon tinktur

på beska kryddor, såsom gentianarot, malört m.m.

38.

N:o 21. Vhw 6 s. 218—221.

i Vi, julnummer 195 1.

— Tryckt av O. Byström

Versbrevet från Mälby, som Bellman tycks ha besökt

under någon resa i Södermanland i mars 1787, är rik-

tat till det vackra herresätets ägare, statssekreteraren i

Krigsexpeditionen Gustaf von Carlson (f. 1743, d.

1 801), vilken vintertiden var bosatt i Stockholm. C.

var en både lärd och konstälskande man och hade som

ornitolog ett välkänt namn. Som ämbetsman var han

driftig och habil, främjade smidigt Gustaf III :s planer

och tycks ha förstått att göra sitt handhavande av ut-

nämningsfrågor synnerligen inkomstbringande. 1
I

Stockholm residerade C. i eget hus vid Blasieholmstorg

(nuv. nr 10, invid Utrikesministerhotellet; bland se-

nare ägare var målaren Pehr Krafft d. y.). Han dispo-

nerade själv hela fastigheten och skattade för fyra

vagnshästar och ej mindre än sju rum med sidengardi-

ner. Den förmögne ungkarlen samlade här en exklusiv

1 Se härom A. F. Skjöldebrands memoarer, del 1 s. 86.
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Gustaf von Carlson.

Oljemålning 1788 av Anders Eklund. Gripsholm. Foto i National-

museum.

umgängeskrets, bl. a. skalderna Creutz och Oxenstier-

na, söm stodo honom särskilt nära, Sergel, Carl August

Ehrensvärd, Schröderheim och Toll. Även Bellman

hörde säkerligen dit, ehuru hans bevarade dikter ingen-

ting avslöja härom. Rörande skaldens visiter på C:s
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lantgård meddelar den väl initierade prosten C. U.

Ekström, att »så ofta Gustaf III var på Mälby hos C,
var äfven Bellman med. C. hade ock en punschbål

från Kina, i hvars botten fans ett porträtt af Bellman»

(Carlén del i s. XXXI). Hilleströms bekanta porträtt

av Bellman, författande ett sorgekväde över Viborgska

gatloppet 1790, målades även för C:s tavelgalleri. —
Mälby är beläget vid sjön Sillen i Södermanland, strax

söder om Gnesta; på andra sidan sjön ligger Vårdinge

kyrka, där Bellmans föräldrar äro begravda. Mälbys

samlingar voro riksbekanta. Där fanns stora kollek-

tioner av fåglar, levande, uppstoppade eller avbildade

i färg, medan konstsamlingen omfattade måleri, ett

avsevärt antal Sergel-medaljonger av samtida svenskar

— däribland förmodligen även den 1787 signerade

bilden av Bellman — samt en mängd antika skulpturer

i gipsavgjutning. Längs stranden av sjön lät von Carl-

son anlägga en engelsk park med allehanda pittoreska

byggnader, vilken inspirerat Oxenstierna till ett ly-

riskt parti i diktcykeln Skördarne och även ingående

skildrats av Linnerhjelm (Bref under resor i Sverige,

Sthlm 1797, s. 89). Att denna magnifika park, som

längre fram räknades som en stor sevärdhet, ej alls

omnämnes av Bellman, tyder kanske på att den vid

tiden för diktens tillkomst ännu blott var påbörjad. —
Av stamgästerna på Mälby namngivas i femte strofen

tre stycken: Bruse, Jernfeltz och Lagerbring. Det finns

fyra bröder Bruse att välja på, alla- stallmästare; för-

modligen rör det sig här om den näst äldste av dem,

löjtnanten och understallmästaren hos konungen Otto

von Bruse (f. 1754, d. 1801), som var ungkarl och 1792

blev överjägmästare i Stockholms och Upsala län. Nils
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Fredric Jernfeltz (f. 1757, d. ogift 1798), som sanno-

likt åsyftas, var major vid Östgöta infanteri, deltog

senare i kriget i Finland, där han sårades, och slutade

som överste för Livgrenadjärregementet. Med 'den ädla

Lagerbring' avses den kände gustavianen Carl Lager-

bring (f. 175 1, d. 1822), son till hävdatecknaren i Lund

och även han vid denna tid ungkarl, liksom värden på

Mälby, och likaledes knuten till Krigsexpeditionen. Så-

som statssekreterare där 1792 uppvaktades han av

Bellman med en verssupplik för skaldens äldste son,

som alltjämt är otryckt (V 5, U. U. B.). Lagerbring

var en dugande ämbetsman och intog på äldre dagar

en förgrundsställning inom svenskt statsliv. — Om von

Carlson och Bellman se f. ö. O. Byström, Gustavianer

på Mälby, i Vi, julnummer 195 1.

r. 11 blygt = skyggt. — r. 16 Vargen, se föregående

dikt. — r. 17 vid öga: under det han riktar ögat.

S. 39.

r. 9 Mällby Hjon: gårdsfolket. — r. 21—22

Värda Bruse, mot ett fenster

Du Välkommen höjde kring:

åsyftar antingen någon sorts transparent, varmed

Bruse hälsade gäster välkomna till Mälby, eller också

en välkomma = pokal.

S. 40.

r. 5 Sjelfva läget: situationen, årstiden. — r. 11 Nes-

tors krycka: den höga ålderdomens attribut. Om Nes-
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tor, den vördnadsvärde grekiske konungen hos Home-
ros, se StU VI s. 166. — r. 12 Men ej åmar frän Plan-

tin: förmodligen avses våtvarumått av alltför litet eller

skrupulöst tilltaget omfång. En äm eller ett fat (vin,

sprit, öl o.dyl.) rymde 60 kannor, d.v.s. 157 liter.

Zacharias Plantinvai inspektör i Stockholm över mätt,

mal och vikt; han avled 1799 vid 73 års ålder. —
f. 13— 14

Oss nu canonering tyckes,

Men som krut ej räcker till:

salut synes önskvärd, vore på sin plats, men krutet

förslår inte: väl skämtsam anspelning pä von Carlsons

handhavande av krigsexpeditionen. — r. 16 tryckes =
förseglas.

S. 41,

N:o 22. Vhw 4 s. 18— 20. En annan avskrift av C. M.

Völschow i Sällskapet Par Bricoles arkiv: »PB-tal

1778— 1787» (foliovolym, s. 172— 174). — (VU 1 s.

186—188.)

Elegien har av skalden framförts som bordssäng pä

utvärdshuset Clas på Hörnet (se om detta StU VI s.

/oj), då Sällskapet Par Bricole firade sin vårhögtids-

dag därstädes den 15 maj 1787. I skildringen av Cha-

rons- rodd och det teatraliska ovädret (strof 2 och 3)

företer dikten påtagliga beröringspunkter, även rent

verbala, med Fr. Ep. n:o 79, »Charon i Luren tutar»,

som förmodligen är skriven två ar tidigare (se härom
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O. Byström, Kring Fredmans Epistlar, s. 154 ff.).

Stadsaktuarien Magnus Zettherman (f. 1716, d. 1787)

hade gått hädan den 1 maj. 1 Han hade i likhet med

Bellman blivit medlem av Par Bricole redan vid säll-

skapets tillkomst 1779. Till skalden var han knuten

med förtroliga vänskapsband, vilket säkerligen var an-

ledningen till att denne hösten samma år ännu en gång

och i långt utförligare form hyllade Zetthermans min-

ne inför bricolisterna (se nedan n:o 33).

Överskriften i PB-ms: 'Elegie öfver Actuarien Zetter-

man: På Claes på hörnet afsiungen vid Bordet den 15

Maij 1787'.

r. 17 flodens: de dödas flod. Enligt den antika myto-

logien föras de avlidna, som erhållit regelrätt begrav-

ning, över floden Acheron av Cbaron, underjordens

åldrade färjkarl, vilken som ersättning får det mynt,

en obol, som man härför lagt i den dödes mun. —
r. 23 böter — hotar.

S. 42.

r. 10 alen i Vhw ändrat från 'kåhlen'.

r. 18 Vädrets — vindens. — r. 24 sin krycka: levnads-

staven, ålderns krycka. — r. 27 Rolig = lugn, god.

1
I Stockholms Posten (9 maj 1787) infördes en fyrstrofig minnes-

dikt över den bortgångne, »Wår goda, glada Zettherman», skriven

till begravningen den 6 maj av »en frände».
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. 43.

r. 7 Gastarna: vålnader, spöken. — r. 15 fjäl, fjöl =
stock, bräde, planka. Jfr skildringen av Charons båt

i Fredmans Epistel nr 79:

'Och på det blanka

Sväfvar en Planka,

Kolsvarta Lik-paulunen gungar floden fram.'

. 44.

N:o 23. DGr 2 s. 125— 126, DIGe 1 nr 17 (strof 1),

Rsl 2 s. 176 (strof 1), Schöm s. 419 (strof 1), Vhw 3 s.

70—72, Vs 58 s. 218 (strof 1). — (FHS s. 123, strof 1.

SU 5 s. 250 och 393— 394, strof 1— 2.)

Den muntra bröllopssången, som direkt anknyter till

Bellmans bibeltravestier, är riktad till kamreraren i

Kammarkollegium Adam Arenander (f. 1747, d. 18 17)

och hans maka i andra giftet Carolina Uggla (f. 1764,

d. 181 8), yngsta dotter till Leonard Magnus Uggla,

brukspatron på Billingsfors och Bäckefors bruk. Bröl-

lopet ägde rum den 22 juni 1787 i Nysunds kyrka i

Värmland, på gränsen till Närke. Arenander var be-

trodd frimurare, tillhörde den första medlemsuppsätt-

ningen i Par Bricole och var även ledamot av Utile

Dulci. Bland hans kamrater där var den jämnårige

Elis Schröderheim, som blev god vän med A. och ni-

tiskt befordrade dennes utnämning till ännu en syssla,

intendentsbefattningen vid Serafimerlasarettet. Längre

fram, då Schröderheim 1794 stod inför sitt fall, arbe-

tade A. i sin tur på att ordna ett ackord för sin av

fordringsägare hårt beträngde vän (Svenska memoa-
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rer och bref, del 6 s. 79, 168). En märklig insats gjorde

A. som utredningsman på 1790-t. i den sekelgamla

process, som Joel Gripenstiernas arvingar fört med
kronan; dessa tillerkändes härigenom äntligen en bety-

dande ersättning av statsmedel (Arne Munthe, Joel

Gripenstierna. En storfinansiär från Karl XI :s tid,

Upsala 1941, s. 307 ff.). — Som nygift fick A. sin

bostad i Serafimerlasarettet på Kungsholmen (M L

1790). I äktenskapet föddes fem barn; äldste sonen

blev bryggare. A. efterlämnade vid sin bortgång en

mindre förmögenhet (Bou. i S. S. A.).

r. 5 Maka; DlGe: 'qvinnan'; Schöm, Rsl: 'qwinna'. —
r. 10 DlGe: 'yhr, hurtig, ung, ock het'; het; DGr: 'fet'.

— r. 13 '"förträffligt; Vhw: 'förträflig'; fet; DGr:

'het'. — r. 19—22 Schöm (och något avvikande i

DlGe, Rsl och Vs ;8)\

'Kom til nöjet åter igen!

Nå den och den ://:

Och nu igen

War gubbens swar tilbaka'.

S. 45.

r. 13 Än at dö på Lazarettet: anspelning på Arenan-

ders tjänst vid Serafimerlasarettet.

S. 46.

N:o 24. Egh. ms., 2 s. folio, i Sällskapet Bellmans Min-

nes samling i Stockholms Stadsmuseum. — Facsimil-

tryck i Brev till Tjälvesta, utgivna av Bellmanssällska-

pet, Sthlm 1933. — (CU 4 s. 326— 327.)
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En av Bellmans närmaste vänner under hans senare år

var värmlänningen Daniel Kempensköld (f. 1738, d.

1798), kapten vid arméns flotta 1772 och major där

1793. Till honom, hans maka och anförvanter har

skalden riktat en mängd brev på vers och prosa, ofta

illustrerade av hans konstnärsvänner; detta är det

äldsta bevarade. K. var sedan 1770 gift med Gusta-

viana Charlotta Löfling (f. 1737, d. 18 12); en syster

till henne var maka till landskapsmålaren Johan Se-

venbom (se StU IX s. 218). Om vintrarna vistades

makarna K. i Stockholm, där K. blev chef för stadens

båtsmanskompani, som var förlagt till Kungliga Jakt-

varvet på Kungsholmen. Somrarna tillbragte de van-

ligen hos sina släktingar på Tjälvesta sätesgård i Närke

(se nedan s. j8), dit Bellman brukade sända sina brev.

Åren 1787— 89 hade familjen K. sin bostad i det s. k.

Engelska garveriet, kv. Asplund nya nr 2, på nuv.

Garnisonssjukhusets område. K. tillhörde den första

årgången i Par Bricole och var även medlem av Col-

dinuorden. Med stadens konstnärskretsar fick han

kontakter genom sin svåger Sevenbom, och att de upp-

rätthöllos omvittnas av den rad förnämliga konstnärer,

som illustrerat Bellmans brev till K. Ett exempel på

K:s trofasta vänskap är, att han synes ha lett aktionen

för att i juni 1794 få Bellman utlöst ur bysättnings-

häktet på Slottshögvakten. Vid skaldens dödsbädd f. å.

var K. närvarande, såsom Årstafrun antecknat i sin

dagbok (se Bellmansstudier 7 s. 35). Om K., hans an-

höriga och vänner se vidare Brev till Tjälvesta, Sthlm

1933, med kommentar av O. Byström.

Undertecknarna av brevet äro möjligen ledamöter av

den s. k. Kungsholmsklubben, som brukade samlas på
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värdshuset Mäster Anders vid Stora Kungsholmsgatan

(se nedan s. 86). Förutom Bellman själv räknade den

bland sina medlemmar hans svåger Martin Lindström,

kapten Kempensköld, kornetten Völschow, skalden

Hallman och andra. Den sistnämnde har i en bevarad

dikt tecknat några porträtt ur den muntra kretsen (Vs

86:2 nr 123 och 126, K. B.). Undertecknarna äro:

Carl Estenberg (f. 1728, d. 181 5), assessor i Svea Hov-
;

rätt, hovrättsråd 1803, hörde till Årstafruns umgänge.

Jean Fredric Pagander (f. 1723, d. 1799), fältkamrer,

kamrer i Kammarkollegium. Israel Lannér (f. omkr.

1736, d. 1799), assessor. Pehr Hammarlund (f. 171 8,

d. 1797), rådman i Stockholm 1777. Abraham Siölin

(d. 1808), kamrer vid Ulricsdals slott. Grundel: troli-

gen Johan Fredric Grundel (f. omkr. 1742, d. ogift

1790), bokhållare i Riksbanken. Paul H. F. Scharff

(f. 1734, d. 1 8 17), kapten vid arméns flotta 1774 och

alltså kamrat med Kempensköld; tygmästare i Göte-

borg 1800, överste. Från 1780 medlem av Par Bricole

och 1802 en av Göta Par Bricoles grundare. Jacob

Magnus Wallöf (f. 1720, d. 1801), vice häradshövding.

Carl Sasse (f. 1735, d. 18 12), grosshandlare, rådman i

Stockholm 1795, gift med en syster till Bellmans vän,

tobaksfabrikören Petter Helin. A. W. Möller, troligen

överstyrman Albin Wilhelm Möller (f. omkr. 175 1),

vilken hade sin verksamhet vid Kungl. Jaktvarvet på

Kungsholmen och även var bosatt där med stor fa-

milj (M. L. 1790, S. S. A.). C. (O.f
5

)
Personne, troligen

Carl Wilhelm Personne, (f. 1745, d. 1804), banko-

kamrerare. Nils Fries (f. 1744, d. 1790), överstelöjt-

nant och varvsmajor i Stockholm från 1776, en av

Par Bricoles första medlemmar och god vän med Bell-
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man sedan gammalt. Johan Reinhold Angerstein (f.

1752, d. 1809), varvskapten vid arméns flotta, major.

Francis Sheldon (f. 1755, d. 18 17), från 1785 skepps-

byggmästare vid arméns flottas stockholmseskader,

överste 18 14, adlad 18 17 med namnet af Sheldon; var

från 1802 medlem av Konstakademien. Diedrich Tel-

lerstedt (f. 175 1, d. 1793), aktör och sångare vid Ope-

ran och Dramatiska Teatern från 1773, tidig ledamot

och generalhärold i Par Bricole. Martin Lindström,

Bellmans svåger, se ovan s. ly A. (?) Fischer: troligen

Abraham Fischer (f. 1743, d. 1802), kapten vid ar-

méns flotta, medlem av Par Bricole 1790. Berghman:

möjligen justitiarien vid arméns flotta Carl Fredric

Bergman, umgängesvän till Bellman, se nedan s. / 38.

r. 2 salutem, salus (lat.) = (önskas) hälsa, välgång. —
r. 3 Posten = postiljonen. — r. 6 Concepist: den som

uppsätter konceptet; sekreterare. — r. 10 Lands Geval-

dier: till landsstaten hörande gevaldiger, rättsbetjänt,

ordningsvakt. — r. 12 sourtout, surtout: vanligen dub-

belknäppt livrock med stora slag.

S. 47.

I underskrijterna äro Möllers, Personnes och Fischers

förnamnsinitialer svåra att fixera.

r. 1 1 hobis (lat.) här = egenhändigt.

S. 48.

N:o 25. Vhw 6 s. 160. — (VU 2 s. 295.)

zi. Be lim a 71 X.
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Versbrevet till Tjälvesta och kapten Kempensköld (se

föregående dikt) finns endast bevarat i avskrift. Skal-

dens tredje son, Carl Bellman, var född den 12 juli

1787 och döptes den 15 juli av pastorsadjunkten Seth

Wallquist. Faddrar voro den ovannämnde justitiarien

Carl Fredric Bergman och kornenen Carl Matthias

Völschow, två Carlar alltså; gossen frambärs till dopet

av fru Elisabeth Friedlein, en moster till fru Bellman,

och jungfrufadder var kusinen, mamselle Carolina

Friedlein. Se härom Nils Afzelius, Bellmans familje-

bibel, i Fataburen 195 1. Carl Bellman blev som fem-

åring, strax före Gustaf III:s död, antagen till sergeant

utan lön vid arméns flotta. Från 1803 åtnjöt han ut-

rikes permission »för idkande af sjöfart», och efter

några år tycks hans förbindelser med hemlandet ha

upphört (Björkman s. 209). I bouppteckningen efter

yngste brodern Adolph Bellman (17 jan. 1835, S. S. A.)

noteras sålunda om Carl, att han »för omkring 30 år

sedan såsom Cadett vid Skeppsholms-Staten med
Coopvasrdie-fartyg rest till sjöss och lemnat fartyget i

England, utan att han sedermera om sig och sitt vis-

tande gifvit någon underrättelse».

r. 6 Holmen = Skeppsholmen. — frän skansen ingen

skjuter: ingen salut ges. — r. 12 Hertugen: hertig Carl

av Södermanland.

. 49.

N:o 26. Vhw 6 s. 262—263 (under huvudrubriken:

Strö Skrifter). En annan avskrift av C. M. Völschow,

1 s. 4:0, som ingick i Adolf Bellmans, sedermera Isidor
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Bonniers samling, tillhör nu Stockholms Stadsmuseum.

- (EU 2 s. 334-)

Versbiljetten är odaterad men förmodligen skriven i

juli 1787, då skaldens nästäldste son Elis svårt insjuk-

Anders Blad.

Miniatyrmålning 1797 av A. U. Berndes. Foto i Sv. Porträttarkivet.

nat. Den är adresserad till den kände läkaren, assessorn

i Collegium Medicum Carl Fredric von Schulzenheim

(se nedan s. 144). Bellman ber att få konsultera denne

eller hans kollega, med. dr Anders Blad, som likaledes

var en av huvudstadens mest ansedda läkare och kom
att bli förtrogen vän med skalden under hans senare

år (se om Blad: StU I s. CCLXIII och art. i Sv. Biogr.

Lexikon). Vem som avses med Sophie är inte känt.
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Stora Nygatan 20, hörnet av Yxsmedsgränd,

där Bellman var bosatt åren 1787— 89. Foto 1946 i Stockholms
Stadsmuseum.

Lille Elis Bellman var född den 3 juli 1785 och upp-

kallad efter sin fadder Elis Schröderheim. När den

yngre brodern Carl döptes den 15 juli 1787, låg den

tvåårige Elis sjuk i kopporna, enligt vad fadern själv
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antecknat i familjebibeln. Den 18 juli avled Elis; han

bisattes i Riddarholmskyrkans likvalv och begrovs se-

dan på dess kyrkogård (nu omvandlad till Birger Jarls-

torg) den 21 juli av den ovan omnämnde pastors-

adjunkten Seth Wallquist. Såsom bosatt i det alltjämt

bevarade huset Stora Nygatan 20 tillhörde familjen

Bellman vid denna tid Riddarholmens församling. Se

f. ö. ovan anförd uppsats av Nils Afzelius.

r. 13 trumpna, här = betryckta.

. SO.

N:o 27. Rsl 5 s. 7, Vf 37 s. 40—41 (utskrift av J.

Wikmanson). — Tryckt i Musikaliskt Tidsfördrif,

1793 s. 62— 63. Även utgiven i separat tryck å Musi-

kaliska Tryckeriet, enl. notis i Extra Posten 25 okt.

r 793- — (su 6 s
-
l6 %-)

Den känsliga elegien över Elis Bellmans död (se föreg.

dikt) blev tydligen högt uppskattad. Den tonsattes av

skaldens vän Joseph Kraus (se StU I s. CCLI) och

publicerades året efter dennes bortgång av Olof Åhl-

ström, såväl i separat tryck som i Musikaliskt Tidsför-

drif för år 1793 (se annons i Extra Posten 25 okt.

1793)-

^Överskriften saknas i Vf 37; MT och Rsl ha: 'Elegie

af Bellman'.

r. 5 Seraphimers, serafers: »Benämning på de högre

englar, som, enligt judarnes föreställning, stå omkring

Guds tron» (Dalin).
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N:o 28. Vhw 6 s. 160— 162. — (SU 6 s. 316— 317.)

Versbrevet, som i originalutskriften var undertecknat

av 100 personer, är riktat till kapten Daniel Kempen-

sköld (se ovan s. j
-

/). Undertecknarna torde, åtmin-

stone till en del, ha varit medlemmar av den s. k.

Kungsholmsklubben; Hallmans dikt om denna (se ovan

s. 52) är daterad samma dag som Bellmans versbrev.

Dagen har tydligen firats med en festlig samvaro hos

Bellmans svåger Martin Lindström i dennes hem vid

Kungsholms kronobränneri (se ovan s. /j). Såväl

Lindström som hans »Vackra Fru så god och glad» —
fru Bellmans syster alltså — hyllas i skåldikter av

Hallman och Carl Envallsson från samma dag, av-

skrivna av Völschow, som också deltog i sommarfesten

på Kungsholmen (Vs 86: 2 s. 105— 107, K. B. Jfr Sam-

laren 1880 s. 129 f.).

Makarna Kempensköld vistades sommartiden på Tjäl-

vesta, en vackert belägen sätesgård i Snavlunda socken

i Närke, ej långt från Askersund. Värdinna där var
]

fru Anna Lovisa Stiernflycht (f. 1732, d. 1799), kusin
j

på mödernet med fru Kempensköld och sedan 1772

gift med major Hans Jacob Skytte af Sätra (f. 1724,

d. 1793). Även med dessa båda kom Bellman att knyta

vänskapsband. Ur majorens arkiv på Tjälvesta mottog

skalden 1793 prinsessan Cecilia Wasas autograf —
»som en proflapp af hwad mig framdeles ärnas» —

j

och själv tycks han ha översänt ett antal rörstrands-

tallrikar med fredmansscenerier till major Skytte (se
i

dennes Bou. i R. A. samt O. Byström, Bellman som
j

bokvän och autografsamlare, i Ord och Bild 1940).
j
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Hans Jacob Skytte af Sätra.

Oljemålning. Foto i Sv. Porträttarkivet.

Brevets första hälft innehåller en hel del anspelningar

på den politiska oron i Holland. Där pågick under

sommaren 1787 en öppen strid mellan den oraniske

arvståthållaren och de s. k. patrioterna. I ett divertis-

sement till gulddragare Widman från dec. s. å. åter-

kommer Bellman till denna holländska fejd, som väck-
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te stor uppmärksamhet även i vårt land (se StU VI

s. 74).

r. 14 *cordons-; Vhw: 'Gordons'.

r. 5 Salutem, salus (lat.) — (önskas) hälsa, välgång. —
r. 10 en Flock frän Haarlem eller Haag: »under oro-

ligheterna i Holland» (not i Vhw). — r. 13 Corps de

garde (fr.) = högvakt. — r. 14 veel min Heer

(holl.) betyder ordagrant: mycket min herre. Veel har

här felaktig användning. — cordons-hatt-cocarde: en

av kordong, d.v.s. snodd, förfärdigad hatt-kokard, här

väl i de holländska nationalfärgerna. — r. 16 fläng —,

i fläng, i full fart. — r. 21 om krono-kittelns glans:

anspelning på kronobrännerierna. — r. 22 Jerker och

Marjo: vanliga namn hos Bellman på bondfolk. —
krans = myrtenkrans.

S. 52.

r. 1— 2 ge en för Bellman signifikativ snärt åt präster-

skapet. — r. 11 Skyttens: »Vännens Nam[n] som

Kiempensk: var hos» (not i Vhw). — r. 12 stjernans

ljusa flygt: »hans Frus Nam[n] Stiernflygt» (not i

Vhw). — r. 13 försaka = avslå.

S. 53.

N:o 25». DGr 3 s. 173— 174, Rsl 2 s. 141— 142, Schöm

s. 383— 384, Vhw 4 s. 9— 10. Ett ms om 2 s., som in-

gick i Adolf Bellmans, sedermera Isidor Bonniers sam-

ling, tillhör professor Jöran Sahlgren, Upsala, vilkens
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samling av bellmansmanuskript dock ej varit tillgäng-

lig för denna utgåva. — (VU 2 s. 274— 275.)

Den mästerliga vaggsången för lille Carl Bellman (se

om honom ovan s. 54) vann stor spridning och sjöngs

allmänt långt fram på 1800-talet. Atterbom (s. 26)

omnämner den som »den första visa, som äfven jag

(och otaliga med mig) på denna 'sorge-ö' hörde sjung-

as». Sena varianter av sången ha upptecknats från

bl. a. Lappland, Härjedalen, Ångermanland, Roslagen,

Öland, Bohuslän och Finland (Vasa-trakten). Se här-

om J. Nordlander, Svenska barnvisor ock barnrim,

s. 10 och 58, i De svenska landsmålen V: 5, Sthlm

1886. Jfr nedan om dikt n:o 74. — Den mollstämda

tonen i visan förklaras närmast av att skalden tre

veckor tidigare förlorat sin son Elis (se ovan s. ^7),

blott några dagar efter Carls födelse. Visan till den

efter hertig Carl uppkallade gossen anknyter i rytm

och anslag direkt till "Prints Carls Waggewisa", en

anonym sång från 1748, som börjar: "Sof nu sött, wår

Stor-Amiral! Ni får tids nog waka . .
.". Se härom

Carl Fehrman i Sydsvenska Dagbladet Snällposten,

11 nov. 1953, och Svensk litteraturtidskrift, 1956.

r. 6 saknar en stavelse; DGr, Schöm: 'Du får nog —
tids nog vaka'. — r. 10 skall; Schöm: 'måst'.

. 54.

r. 5 skall oss; DGr, Schöm: 'alla'. — r. 8—9 Schöm:

'Sen sku vi af kort lull lull

Bygga hus ock blåsa kull'.
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— r. 1 1 här; DGr, Schöm: 'där'. — r. 1 3 Och; DGr:

'Men'. — r. 17 '''"kudde (så i DGr, Schöm); Vhw:
'kudda'.

S. 55.

N:o jo. Vhw 6 s. 162— 163.

Makarna Kusels silverbröllop firades samma dag som

15-årsminnet av Gustaf III :s statskupp. Kungen cele-

brerade dagen med att lägga grundstenen till den nya

Norrbro och att inviga den just fullbordade lands-

vägen till Drottningholm, varvid Bellmans nyskrivna

divertissement Värdshuset uppfördes i det fria på

Kersö (se StU VI s. 47). Direktören i Ostindiska Kom-
paniet Carl Gottfried Kiisel (f. 1729, d. 1795) tillhörde

huvudstadens storfinansiärer och var genom sitt gifte

med Catharina Christina Tottie (f. 1740, d. 181 8) måg
till den frejdade affärsmannen Charles Tottie. Äkten-

skapet hade välsignats med sex söner och två döttrar;

den yngsta av dessa blev längre fram gift med överste-

löjtnanten Daniel Zachau, Sergels systerson och för-

trogne vän. Makarna Kiisel voro bosatta i eget hus vid

Skeppsbron, den stilrena, trol. av Tessin d. y. ritade

fastigheten nr 40. Silverbröllopet firades väl dock sna-

rare på familjens sommarställe Alnäs, beläget på Södra

Djurgården vid segelleden. Se f. ö. C. Forsstrand,

Skeppsbroadeln, Sthlm 19 16, kap. 4.

S. 56.

r. 3 Småningom förgylls er krycka: den förgyllda

vandringsstaven får symbolisera ett framtida guld-

bröllop. Jfr s. 66 om "käpp och krycka".



Kom mentar 63

?. 57.

N:o 31. Vhw 6 s. 149— 155. — (VU 2 s. 318— 323.)

Mamselie Hedvig Susanna Chapman (f. 1762, d. senast

1799) som sommaren 1787 rekreerade sig vid Djur-

gårdsbrunns populära hälsokälla, var även vintertiden

djurgårdsbo. Hennes föräldrar, skeppsbyggmästaren

Wilhelm Chapman och hans maka, voro nämligen bo-

satta i det s. k. Varvsintressenternas hus vid Djurgårds-

varvet, varav en del alltjämt kvarstår och numera be-

nämnes Apotekshuset. Där hade tidigare mamselie Chap-

mans farbroder, den store skeppsbyggmästaren Fredric

Henric af Chapman, residerat, och möjligen är Fred-

mans Epistel n:o 22, »De dyrbaraste gåfvor», med dess

kinesiserande sceneri skriven för honom och inspirerad

av de väggmålningar i rokoko, som fortfarande pryda

bostadsvåningen (se härom A. Stålhane, En Bellmans-

bok, s. 212, och O. Byström, Kring Fredmans Epistlar,

s. 119). Ett par dikter från de följande åren (se nedan)

bekräfta, att Bellman uppehöll intima förbindelser med
familjen Chapman. Enligt 1787 års TL (fol. 1000,

S. S. A.) var mamselie Susanna Chapman bosatt i för-

äldrahemmet vid varvet, och familjens piga hette Cai-

sa; det är väl hon som får figurera i Bellmans ovanligt

långa och ifråga om lokaliseringen — än varvet och

än Djurgårdsbrunn — något nyckfulla skämtdikt. Den

livfulla skildringen av den platssökande pigans upp-

levelser hos sin förra, tyranniska husmor är inte en-

samstående i Bellmans diktning; bl. a. kan erinras om
den kända sedeskildringen »Ingrid! Hvad befaller

frun?» (CU 3 s. 289). Om Bellmans kontakter med
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släkten Chapman se f. ö. F. Neumeyer i S:t Eriks års-

bok, 1945 s. 65 ff.

r. 7 plåt: sedel om 16 skilling; se StU VI s. 163.

S. 58.

r. 3—4

Jag har druckit Selzer, Spaa

Och Seydschutzer hitter-vätten:

mineralvatten från Seltzer (i Trier) och Spaa (i Liit-

tich) stodo högt i ropet vid denna tid; om Spaavatten

se StU VIII s. 194. — »Seidschutzer Vatten, Bitter-

vatten, ett starkt och bittert purgervatten, som fås

utur en år 1726 uppfunnen och vid Seidschiitz i Böh-

men belägen hälsobrunn. Deraf sjudes ock ett purger-

salt till deras tjenst, som ej hafva lägenhet att nyttja

sjelfva vattnet» (L. N. Synnerberg, Svenskt Waru-

Lexicon, Göteborg 1 8 1 5). — r. 13 för rodd till stan i

hat: förbindelserna mellan Djurgården och staden

gingo till stor del över sjön, med roddarmadamernas

båtar. — r. 14 Måste nyss i hrunnssaln höta: surbrun-

narna höllo sig med rätt stränga ordningsregler, och

överträdelser bestraffades med böter. — r. 18 rar =
sällsam. — r. 19— 20 Stina och Greta: troligen fan-

tasifigurer.

S. 59.

r. 1 komma mig till måtta: komma mig väl till pass. —
r. 4 Tollstadii grotta: enligt Carlén (IV s. 420) »för-
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modligen någon under Bellmans tid på Djurgården

känd plats», uppkallad efter den ryktbare pietistiske

predikanten under frihetstiden Eric Tolstadius. —
r. 15 galeja = galär, — r. 18 bål = ofantlig. — r. 21

fluss: flytning, reumatism, influensa. — hufvud-bråt,

huvudbrott = huvudvärk.

. 60.

r. 23 ''utöste; Vhw: 'utlöste'.

r. 1 kattraka, kattrakade = flängde, for våldsamt

fram. — r. 5 cassian,- kassian: tyg, ofta av ylle och

med påtryckta mönster, gärna använt till väggbekläd-

nad, sängomhängen o.dyl. — r. 1 5 stekvändarn, här ==

stekspettet. — r. 19 Dimanders bod. Dimanders to-

baksspinneri, privilegierat 1727, var det ledande i

branschen sedan 1770-t., och firman omnämnes flera

gånger i Bellmans diktning. Vid fabriken på Kungs-

holmen sysselsattes 110 arbetare år 1785. Firman ägde

bestånd till 1832 och hade under ett senare skede egna

försäljningsbodar vid Tyska kyrkan, Skeppsbron och

Regeringsgatan (Arne Munthe, Tobakens och tobaks-

hanteringens historia i Sverige, Sthlm 1940, s. 81, 121).

— r. 20—21 Gången, d.v.s. den på nordsidan av Pol-

hems slusskanal belägna Gröna Gången vid Slussen,

»der allahanda grönsaker försäljes» (J. Elers, Stock-

holm, del 3 s. 16, Sthlm 1801). Strax intill utåt Salt-

sjön låg Fiskar-hamnen, d.v.s. den södra; norra fiskar-

hamnen var belägen på Helgeandsholmen, ungefär på
platsen för nuvarande Strömparterren.
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S. 61.

r. 1 6 renetter: »En sort ganska välsmakliga, söta äplen

med brungult skal» (Dalin). — r. 21 tumlarn> liten

bägare utan fot. — r. 22 bord-läxan: bordsbönen. —
r. 24 flodig (dial.) = frodig.

S. 62.

r. 6 bryta, här = lägga (med locktång).

S. 63.

N:o j2. Vhw 6 s. 163— 164. — (VU 2 s. 270—271.)

Bröllopsdikten är riktad till ett okänt brudpar, som

av ordalagen att döma knappast tillhört skaldens när-

mare bekantskapskrets.

r. 10 en käpp och krycka i miniatyr överlämnades se-

dan gammalt såsom en sorts talismaner till brudparen,

i anslutning till talesättet att brud och brudgum vid

lysningens avkunnande ramlade utför predikstolstrap-

pan och bröto benen av sig. Se härom StU III s. 98.

S. 65.

N:o jj. Vhzv 6 s. 194— 207. Avskrift av C. M. Völ-

schow i Sällskapet Par Bricoles arkiv: »PB-tal 1778

—

1787» (foliovolym, s. 162— 171). — (VU 2 s. 218

—

230.)

I Vhw 6 inledes det ståtliga åminnelsetalet av följ.

urskuldande not: »Man får prevenera en benägen Lä-

sare att intet stöta sig därvid, om här ofta nämnes om
fluidum, glas och Pocaler m: m: ty som det är hållit
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i et Ordens Sällskap så är det helt och hållit Allego-

riskt.» Magnus Zettherman (se ovan s. 48) hade redan

tidigare under året hyllats med minnesverser av Bell-

man (n:o 22 ovan), vilka i likhet med detta tal fram-

fördes vid en sammankomst i Sällskapet Par Bricole.

Novembersammanträdet ägde, enligt kommendörsgra-

dens protokoll den 28 nov. 1787, tydligen rum i Fri-

murareordens stamhus på Riddarholmen, Schering Ro-

senhanes stilfulla 1600-talspalats, som numera inrym-

mer Statskontoret. Samtidigt fick Par Bricole av hertig

Carl nådigt tillstånd att framdeles i frimuraresalen

fortsätta sina »hemligaste ämbeten» — och detta fast-

än bricoleriet i viss mån innebar en drift med det

allvarsmättade frimureriet (se Sällskapet Par Bricole,

Sthlm 1946, s. 250). Det långa talet är fyllt av anspel-

ningar på ceremonier, grader och befattningshavare i

Par Bricole. Mot slutet följer en verklighetskär och

älskvärd skildring av Zettherman själv och hans pri-

vata miljö, dels hemmet i Stora Nygatan 35, numera

firman Rydholms hus, där granna bjälktak från 1600-

t. nyligen bragts i dagen, dels sommarstället Fållan vid

sjön Magelungen (se härom StU VIII s. 163 f).

Överskriften i PB-ms avslutas med: 'af Herr Hof Sec-

reteraren Bellman'. — r. 15 *stå (så i PB-ms)-, Vhw:
star .

r. 8—.11 Provideuren, kalasordnare, klubbmästare i

Par Bricole. Gouverneuren och Vice Gouverneuren,

representanter för de båda vid denna tid högsta gra-

derna inom sällskapet. — r. 20 tyder = uttrycker. —
r. 21 Snillet, här = skalden.
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S. 66.

r. 7 Smirnas låga: det brinnande (av jordskalv här-

jade) Smyrna. — r. 9 turbant, turband = turban. —
r. 1 1 Européns = Europas. — r. 1 2 krönt med silfver-

håren: reminiscens från första strofen av Anders Odels

bekanta Sinclairsvisa: »en gammal man, beprydd

med silverhåren». — r. 19 harm = sorg, lidande. —
r. 22 med skarpa blickar: med genomträngande ögon,

med spänd blick.

S. 67.

r. 6 vivat (lat.): leverop. — r. 19 ömhet = rörelse. —
r. 21 min målning grunda: förse målningen med under-

färg eller grund.

S. 68.

r. 1 1 ''stycket; Vhw, PB-ms: 'tycket'.

r. 4—6 ha en invecklad och högtravande uppbyggnad,

som Bellman gärna hemfaller åt i mer seriösa dikter.

Radernas innebörd är ungefär: Ni lära i Er godhet

icke bedöma varje drag i denna tilltänkta minnesteck-

ning med stränghet. — r. 7 hösa (dial.) =. ösa. — r. 13

hamn = ande, »skugga», skepnad. — r. 20 ankarn:

våtvarukärl, brännvinsankare.

S. 69.

r. 6 socker-pyramiden: sockertoppen. — r. 11 nöjets

våda: glädjens, njutningens trångmål. — r. 12 ängslig

= sorglig.
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S. 70.

r. 2 *hjertat (så i PB-ms); Vhw: 'hierta'.

69

r. 10 förmoda = förvänta sig. — r. 12 undran = för-

undran. — r. 13 de pral: den prakt. — r. 16 hug =
håg. — r. 19 lärosätet: Upsala universitet. — r. 20

—

21

A/W Je^z Gudinnan sig befryndar,

Som bindeln med sin vigtskål bär:

såsom jurist hyllar Zettherman rättvisans gudinna

Themis, vars attribut voro ögonbindeln och viktskå-

len. — r. 22 Ett lätt begrepp: ett rörligt ingenium. —
r. 23 En snillrik tanka: god begåvning. (»Snille» hade

vid denna tid inte samma extrema innebörd som nu.)

S. 71.

r. 4 signet = sigill. — r. 5—7 / punkten Menskors väl

bevara o.s.v.: den skrupulösa uttolkningen av lagens

text, då varje skiljetecken är av vikt. — r. 14 Se'n

myntets hvälfning mindre galt, dunkelt uttryck, som

väl kan omskrivas till: sedan myntet genom devalve-

ring ('hvälfning') fått lägre värde.

S. 72.

r. 2 '"höll (så i PB-ms); Vhw: 'hök'.

r. 4 klubban: rådmannens ordförandeklubba. — r. 6

gement = vanligt. — r. 18 / obestånd af = i obe-

ständighet av, med förlust av.

22. Bellman X.
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73.

r. 5 Ifrån talarn till plogen neder. Talar, eg. lång fot-

sid dräkt, här närmast riksrådsmantel. Innebörden blir

alltså: ifrån riksråd till bonde. — r. 20 Tre vigningar

vid Hymens tron: om Zetthermans tre äktenskap se

StU VIII s. 161 ff.

74.

r. 1 *inre (så i PB-ms); Vhw: 'indre'. — r. 6 *glad;

Vhw, PB-ms: 'gladt'. — r. 12 *Knap (så i PB-ms);

Vhw: 'Knape'.

r. 2 blodets galla: vreden, hatet. — r. 10— 13

En Westerhof är längs
3

en borta

Och en Torpadius — lovar är han?

Ekstubbe, Knap, Signor och flera,

Bland oss de fåfängt sökas mera:

Av de uppräknade är 'Ekstubbe' säkerligen identisk

med Johan Leonard Ekestubbe (f. 1712, d. 1772), rid-

darhussekreterare 1747, kansliråd 1757 och från 1759

ledamot av överstyrelsen för Brandförsäkringskonto-

ret. Med Torpadius avses sannolikt rådman Johan

Israel Torpadius (f. 1722, d. 1760), en son till den

kände handelsborgmästaren och riksdagspolitikern

Elias T. Han var en vitter man, medlem av Tanke-

byggarorden och Utile Dulci samt mycket aktiv som

frimurare. Vidare torde skalden åsyfta kungl. sekrete-

raren Peter Westerhoff, som hade dött redan 1758 i

Stockholm. Han var knuten till Manufakturkontoret,

var en musikintresserad och boksynt man och efter-
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lämnade ett vackert bibliotek, omfattande juridik,

historia, språk, klassiker, nyare vitterhet o. a. (Bou.

1758, S. S. A.). Knap avser möjligen den från Fred-

mans Sånger kände hovmusikanten Johan Reinhold

Knapp (d. 1777) eller någon annan musiker med detta

namn. Hyrkuskåldermannen Nils Knape (d. 1771) kan

väl också komma i åtanke (Bou. 1771, S. S. A.). Signor

slutligen står här som egennamn, måhända förvanskat;

någon person med detta efternamn har ej kunnat upp-

spåras.— r. 15—24 Hans bordvar, i sin rundel dukadt,

o.s.v. Denna och följande strof skildra samvaron i Zett-

hermans vinterbostad, Stora Nygatan 3 5 ; om denna se

StU VIII s. 164 f. — r. 16 ro = glädje. — r. 21 ma-

gen: för magen. — r. 22 at sitt fria val utstaka = för

att utmärka sitt fria val. Zetthermans tredje och sista

fru var 35 år yngre än han själv och 50 år yngre än

hans första maka (se härom StU VIII s. 163). Må-
hända anknyter frasen om hennes 'fria val' till denna

hämmande åldersskillnad.

. 75.

r. 23 ''spridda (så i PB-ms); Vhw: 'spridde'.

r. 5 Rikets Männer: landets styresmän. — r. 8 begjut-

na = övergjutna, överösta — här väl närmast av hu-

manitetens och den trogna vänskapens skimmer över

Zetthermans bord. — r. 13 vår milde Fader: bricolis-

tisk beteckning på Bacchus. — r. 18 Dess lilla landt-

gård södra vägen. Om Zetthermans sommarställe Fål-

lan (Follan) vid sjön Magelungen på Södertörn, där

Bellman i yngre år var stamgäst och där han bl. a. dik-

tade »Opp, Amaryllis», se StU VIII s. 166.
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Sy 76.

r. 25 ''Triangel, måna (så i PB-ms)', Vhw: 'Treangel-

Måne\

r. 5 som stiktat sa och skära = som inrättat sådd och

skörd. — r. 6 frodar brödet i vår mull = låter brödet

ymnigt växa fram ur mullen. — r. 25 Triangel, måna,

tratt och klubba: bricolistiska attribut.

S. 77.

r. 5
:;

'

'afsomnad; Vhw, PB-ms: 'afsomnat'. — r. 6 ''full-

komnad; Vhw, PB-ms: 'fullkomnat'.

S. 78.

N:o 34 Vhw 4 s. 29— 30. — (VU 2 s. 243—244.)

Namnsdagsdikten är riktad till skaldens svägerska, fru

Anna Margaretha Lindström, f. Grönlund (f. 1746, d.

1 820), gift med kamreraren och inspektören vid Kungs-

holmens kronobränneri Martin Lindström (se ovan s.

15 och StU IX). Samma dag firade Par Bricole sin

Barbarafest, där Bellman föredrog en längre måltids-

visa (CU 2 s. 356). Och två dagar tidigare hade han

presenterat ett divertissement på hovgulddragare Wid-

mans födelsedag (StU VI), där han liksom i namns-

dagsdikten till fru Lindström lät en samling pittoreska

musikanter svara för uppvaktningen.

r. 3 Bränneri, här — Kungsholmens kronobränneri (se

ovan s. ij). — r. 6 hoboja (fr. hautbois) = oboe.



79.

r. n

Kommentar

•'Moder; Vhw: 'Mor'.

73

80.

N:o 35. Vhw 6 s. 212—217. — Ett urval av julklapps-

dikterna tryckta av O. Byström i Gaudeamus, dec.

1929.

Bellman fick tydligen ofta beställningar på julklapps-

verser av sina bekanta. Från julen 1787 äro ett stort

antal sådana bevarade i avskrift i Vhw; av dem ha

här 8 stycken utelämnats. Den första dikten är enligt

en not i Vhw riktad »till Gr: Wachtmeister», varmed

tydligen avses den nyutnämnde riksdrotsen, greve Carl

Axel Wachtmeister (f. 1754, d. 18 10), en av förgrunds-

gestalterna bland de gustavianska ämbetsmännen (se

om honom S. Grauers, Ätten Wachtmeister genom sek-

lerna, del 3: 1, Sthlm 1953). Dikten om sjöskumspipan

kan tänkas vara beställd av W:s förtrogne vän, den

likaledes nyutnämnde landshövdingen i Stockholms län

Samuel af Ugglas, med vilken Bellman hade gamla

kontakter och som tidigare beställt julklappsverser av

skalden (StU IX n:o 90). Den följande dikten, som

åtföljdes av »ett brillanteradt portrait» från en arbets-

tyngd make till »stammodern» för hans ätt, skulle

också kunna vara skriven för Ugglas' räkning och rik-

tad till hans maka Carolina Wittfoth (se om dem StU

IX s. 77/, 194). Av de övriga här tryckta julverserna

är det endast en som har namngiven adressat. Det är

den näst sista, som handlar om en broderad väst, över-

lämnad till 'Broder Magnus Daniel'. Härmed torde av-
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ses en av Bellmans umgängesvänner, grosshandlaren

Magnus Daniel Holmström (se nedan s. 125).

r. 1 5 *Tkemis* ; Vhw: 'Themirs'.

r. 4 sin klubba: den höge rättsvårdarens domareklubba. !

— r. 12— 13

Hundra år, se'n Sverige kände

Rikets Drots till namn och rum.

Drotsämbetet hade efter Magnus Gabriel De la Gardies

död 1686 stått obesatt. Samma år som Bellman skrev

sin dikt, 1787, hade Gustaf III emellertid förlänat

justitiekanslern Carl-Axel Wachtmeister titeln riks-

drots och förordnat honom till överpresident i alla

rikets hovrätter. — r. 15 Themis, rättvisans gudinna
|

enligt den grekiska mytologien.
i

S. 81.

r. 22 Mandelmjölk, på 1700-talet populär dryck. Om
|

dess tillredning se StU VI s. 131. — r. 23 canapé (fr.): \

lång soffa med stoppad sits, rygg och armstöd, en

möbel som kom på modet under rokokons skede.

S. 82.

r. 1 en attrape, liknande en mört: måhända någon

fajanspjäs från Rörstrand eller annat håll. — r. 5

innebär — innehåller. — r. 24 nålens klara fästen —
den blanka (klara) nålens styng — en för Bellman

typisk formulering.



Komm en tar 75

S. 84.

N:o 36. Vhw 4 s. 31—32. — (VU 2 s. 368.)

Sången är riktad till Bellmans förtrogne vän, hovguld-

dragaren Petter Widman (se om honom och hans maka
StU IX s. 154), vilken tydligen fått ett julbesök av en

Manbyggnaden ligger i verkligheten betydligt högre upp på land.

Akvarell från 1799, signerad B. M. I. Foto i Stockholms Stadsmuseum.

samling coldinubröder på sitt lantställe Elfvik, beläget

vid stora segelleden på yttre Lidingön. W. var en ni-

tisk medlem av Arla Coldinuorden, som grundats 1765

av den på 1780-t. ännu verksamme majoren, friherre

Carl Björnberg, ordens förste styresman. Coldinubrö-

derna företogo sommartid ritualmässiga utfärder till

Elfvik, Widmans lantställe på Lidingön.
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sjöss, varvid minneskors upprestes på olika platser. I

samband härmed donerade källarmästaren J. G. Bleu-

mortier sommaren 1786 till orden en murad miniatyr-

fästning på Lilla Essingen, som döptes till Carthago.

Följande år framträdde Widman med en liknande do-

nation ute vid Saltsjön och Elfvik, »sedan han på

denna kust låtit af Sten upmura ett Torn eller Kastell

med Batterier och Utan-Wärk, försedt med nödige Ca-

noner», enligt ordensprotokollet av den 14 aug. 1787.

Fästningen fick namnet Ophir (Arla Coldinuordens

minnesskrift, Sthlm 191 5, s. 20). Det är denna militär-

romantiska ordensanläggning, som utgör sceneriet i

Bellmans hyllningssång till Widman. Den fanns kvar

ännu vid mitten av 1840-t., såsom framgår av den s. k.

Lidingövisan från denna tid (B. Wedberg, Lidingöliv

i gamla dar, Sthlm 1924, s. 41, 159). — Bellmans kon-

takter med familjen Widman voro tydligen mycket

livliga just i dec. 1787. I början av månaden hade han

sålunda uppvaktat på hovgulddragarens födelsedag

med ett originellt divertissement, där barnen Widman
även medverkade (StU VI s. 77), och den 22 dec. över-

lämnade han som julgåva till fru Widman ett exemplar

av Zions Högtid (nu i Upsala Högre Allmänna Läro-

verks bibliotek).

85.

N:o jy. Vhw 4 s. 32— 33.

Dikten är samtidig med den föregående från Elfvik

och riktad till ställets värdinna, fru Helena Widman,

f. Schmidt (se om henne StU IX, s. 155).

r. 10 vargarna, se ovan s. 42.
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S. 87.

N:o 38. Vhw 4 s. 37—38.

Även denna visa är skriven hos Widmans på Elfvik

under julhelgen 1787. Om kornetten Carl Matthias

Völschow, nära vän till både Bellman och Widman, se

StU IX s. 156 ff. och N. Afzelius i Bellmansstudier

del 12. — Såsom alltför obetydliga utelämnas här en

sång till hovgulddragare Widman med samma datum,

27 dec, och en till hans äldste son Sven från följande

dag (Vhw 4 s. 36 och 38).

r. 4 klenäten. Klenät, en sorts mindre bakverk, som

kokades i skirat smör. — r. 7 Tredje jul i dag: tredje-

dag jul.

S. 88.

N:o j^. Vhw 6 s. 122. — (VU 2 s. 357.)

Dikten är en bout-rimés, en rimfyllnad, av den under

Bellmans tid som sällskapslek så populära typen. Om
assessor Johan Pfeiffer se ovan s. 40. Såsom boktryc-

kare och utgivare av Dagligt Allehanda publicerade

han en mängd dikter av Bellman, bl. a. begravnings-

vers.

r. 3 Wetzens Bror och Beckmans—bylten. Joachim

Wetz, den från Fredmans Epistlar kände »Instantie-

Tramparen och Bröllops-Poeten»; om hans borgerliga

förebild, kamreraren Gabriel Wettz, se StU II s. 193.

Även Beckman torde vara någon för samtiden känd
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rimsnidare. — r. 8 pennan—hvässer: gåspennan. —
r. 9 hela—likprocesser, d.v.s. gravdikter.

89.

N:o 40. Vhw 6 s. 109— 110. — (VU 2 s. 159— 160.)

Dikten till general Toll är i Vhw féldaterad till 1787

och borde här ha införts som n:o 16. Toll blev nämli-

gen kommendör av svärdsorden redan den 27 nov.

1786. Han hade tidigare inte burit någon ordensdeko-

ration; då han efter augustirevolutionen 1772 skulle

dubbas till riddare av samma orden, uteblev han helt

enkelt. Johan Christopher Toll (f. 1743, d. 18 17), den

riksbekante gustavianen, hade vid sidan av sin mili-

tära och organisatoriska begåvning även sällskapsta-

langer och konstnärliga anlag, som väl närmast fört

honom i kontakt med Bellman. I likhet med denne

var han känd för sin imitationstalang och räknades

som en av hovkretsens mer framstående komiska skå-

despelare, såsom framgår bl. a. av Hedvid Charlottas

dagbok. Toll hörde även till Gustaf von Carlsons um-

gängeskrets på Mälby (se ovan s. 42), såsom synes

av följande brev från Elis Schröderheim, troligen från

sommaren 1790, där denne lägger sig ut för Bellman

hos Toll (C. W. Lilljecrona, Fältmarskalken Grefve

Johan Christopher Toll, Sthlm 1850, del 2 s. 100):

Min käraste Broder!

Den fredligaste menniska i hela verlden, en afsagd

fiende af skott och skjutgevär, har lagt sig om bord

med krutburkar. Det är Bellman, som gör en poeme

epique öfver Wiborgska smällen, om han i Strömbergs
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krutquarnar får lära sig dess tillverkning. 1 Du ser att

poeten occuperar sig med Ryssen, medan Beredningen

förskansar Skåne. Jag beder Dig att protegera denna

Johan Christopher Toll.

Teckning av Carl August Ehrensvärd. Foto i Sv. Porträttarkivet.

foudroyanta Amphion, både af kärlek för fädernes-

landet, af omsorg för vitterheten, och jag besvär Dig

det vid alla glada bålar på Mälby, och vid den upp-

rigtiga tillgifvenhet, hvarmed jag har äran vara

Din ödmjuke trogne tjenare

E. Schröderheim.

Toll hade vid 1786 års riksdag framträtt som Gustaf

III :s mest inflytelserike rådgivare, och den ställningen

1 Strömberg var krutmästare vid Koviks krutbruk på Värmdö och
hade sedan krutbruk vid Skägga (meddelat av framlidne fil. dr

Sigurd Nauckhoff).
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behöll han ett par år framåt. Blott några veckor efter

tillkomsten av Bellmans hyllningsdikt till Toll, eller

den 1 8 dec. 1786, målade Pehr Hilleström ett porträtt

av skalden (se titelplanschen i StU IX), som senare

hamnade på F. H. af Chapmans gård Skärva i Ble-

kinge. Bellman framställes där i färd med att skriva

och lacka igen ett brev, medan ljuset flammar i sin

stake, och Arvid Stålhane (En Bellmansbok, s. 103)

har påpekat, att en liknande situation återgivits i and-

ra strofen av den nästan samtidiga dikten till Toll,

där

'Lacket flammar, elden tär,

Ljuset dunklar bordets skifva

Och min bild i samma sken.'

''Överskriften: 1786; Vhw: '1787'.

r. 7 Nordens riddar-sal: ordenssalen på Kungliga Slot-

tet, där den högtidliga dubbningen ägde rum. — r. 11

Snillen == begåvningar, »förmågor». — r. 16 dunklar

= fördunklar, lägger i halvljus. — r. 20 levén. Lever

du Roi (fr.), kungens publika morgontoalett, av Gustaf

III utformad till en omständlig ceremoni efter franskt

mönster.

S. 90.

r. 5 *signaln; Vhw: 'signalen'. — r. '8 *Generaln; Vhw:
'Generalen'.

r. 2 anlets-drag = uppsyn, min. — r. 4 Helsas af de

mörkblå Leder: högvakten gick i gevär och skyldrade

för en kommendör av svärdsorden.
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Carl Wilhelm von Diiben.

Tuschteckning 1784 av J. L. Caton. Kungl. Biblioteket.

S. 91.

N:o 41. Dedikationsdikt i Zions Högtid, Sthlm 1787,

tr. hos Joh. Christoph. Holmberg. (Ett ex. i Sällskapet

Par Bricoles arkiv med tryckåret 1786 saknar dedika-

tionen.) — (CU 4 s. 475.)

När Bellmans samling av versifierade bibelbetraktelser,

Zions Högtid, 1787 utgavs av trycket, dedicerades den

med dessa rader till skaldens förman, ordföranden i

Nummerlotteridirektionen, presidenten greve Carl

Wilhelm von Diiben (f. 1724, d. 1790). D. tillhörde



82 Kom men tar

den för sina rika musikaliska intressen kända släkten

och var dotterson till Haqvin Spegel. Han var själv en

fint bildad man med estetisk och vetenskaplig orien-

tering och hade tillhört Lovisa Ulricas förtrognare

krets, först som drottningens handsekreterare och se-

nare som hennes hovmarskalk. D. utnämndes 1788 till

riksråd och 1789 till ledamot av den nyinrättade Hög-
sta Domstolen. Om Bellmans senare kontakter med D:s

dotter Ulrica Eleonora och hennes make Claes Rålamb

se O. Byström i Bellmansstudier 12.

r. 4 Orden, den vanliga pluralformen ännu på 1700-t.

— r. i} i lätta slag: här väl om skaldens slag på lyran

och ej om hjärtats slag. — r. 16 besvär = besvärjer,

bekräftar.

S. 92.

N:o 42. Schöm s. 162—163, Vhw 6 s. 68—69 (under

huvudrubriken: Ansökningar). — (VU 2 s. 148.)

Suppliken är riktad till skaldens vän, 'Stats-Secretera-

ren och Riddaren' Elis Schröderheimii. 1747, d. 1795);

se om honom StU III s. 49 och H. Schiick, Elis Schrö-

derheim, Sthlm 1942. Den är tydligen skriven mellan

åren 1782, då S. blev statssekreterare, och 1787, då

han blev kommendör av Nordstjärneorden. Sondén

har sökt precisera tillkomsthistorien: »Sannolikt är

detta stycke författadt, då Riddarholms Pastorat var

ledigt efter Doct. Gabr. Rosén, som dog d. 2 Oct.

1784. På den tiden fans knappast någon Hofpredi-

kant, för hvilken en förbön sådan som denna behöf-
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des, mer än Mag. Carl Wilh. Sträng, som hade blifvit

Ord. Hofpredikant redan 1764, hade gjort flera frukt-

lösa ansökningar och var i yttersta torftighet. Han
dog obefordrad 1788 och blef i Riddarholmskyrkan

begrafven på sina vänners bekostnad. Någon, som på

detta Bellmans förord blef Pastor i Riddarholms för-

samling, kan icke med sannolikhet uppgifvas» (Son-

dén 6 s. 370). Riddarholmen och västra delen av

Stadsholmen utgjorde vid denna tid en egen försam-

ling. Såväl Sondéns datering som utpekandet av Sträng

som supplikant synas vara trovärdiga. Om den av

borgenärer och gäldfängelse hårt prövade hovpredi-

kanten Carl Vilhelm Sträng (f. 1735, d. 1788) se Aron

Westén, Hof-Clericiets historia, del 3 s. 463, Örebro

1814.

Överskriften lyder i Schöm: 'Högw: Herr St:s Secret:

och R: af K: N:st: Orden'. — r. 8 '''Tryckt (så i

Schöm); Vhw: 'tryks'. — r. 15 eget; Schöm: 'Egit'.

r. 8 tvång = press. — r. 19 posito (lat.) = förutsatt

(att det blir).

r. 93.

N:o 43. Vhw 6 s. 155— 158. — (VU 2 s. 291—294.)

Det temperamentsfulla versbrevet är riktat till skal-

dens ungdomsvän, hovkvartermästaren och inspektören

vid Kronobränneriet på Ladugårdslandet Torsten

Groth (f. omkr. 1736, d. 1792); se om honom StU IX
s. 42. I Vhw är brevet omgivet av dikter från 1787;
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stilistiskt företer det likheter med Bellmans divertisse-

ment till Widman från samma år (StU VI s. 77).

-'Överskriften: utlåtelser; Vhw: 'ulåtelser'.

r. 7 chaise (fr.), schäs: »Ett tvåhjuligt, lätt åkdon på
fjädrar» (Dalin). — skärmar = skälmar. — r. 10

Kungsholms bränneri. Skaldens svåger Martin Lind-

ström var tjänsteman vid Kungsholmens kronobrän-

neri, som låg i kvarteret Bryggaren, senare sjukhuset

Eiras tomt. Groth själv avancerade från befattningen

som inspektor vid kronobränneriet på Ladugårdslandet

till överinspektör vid kronobrännerierna. — r. 19

axelns: vagnaxelns. — Nymans hörnesten, vid nu

okänt gathörn. — r. 20 flen == giktknöl, gikt. — r.

23 slår i sko. »Slå i sko, säges om hästar, när de slå

bakskorna mot frambenen, så att sår deraf uppkom-

ma» (Dalin). — gemen = ömklig, bedrövlig.

. 94.

r. 8 kryddbod-borst. »Bruket af kanonviskaren så-

som kryddbodsskylt antages leda sitt ursprung från

någon historisk tilldragelse» (SAOB). Det var huvud-

sakligen i Stockholm som dessa cylindriska, långskaf-

tade borstar användes som skyltar av kryddkrämarna.

Bellmans versbrev torde ge det äldsta litterära belägget

för detta säregna bruk. — r. 21 skjulet: avträdet. —
r. 22 Första Torpet eller Kräftriket, det populära ut-

värdshuset vid Brunnsviken, strax utanför Roslagstull,

känt för sina goda kräftor. Se härom StU I s. CCLX
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och O. Byström, Första Torpet och Ålkistan, i Bell-

mansstudier, del ii s. in, Sthlm 1952. — r. 29 Nu
hvilar hela jorden, den av Haquin Spegel bearbetade

aftonpsalmen, nr 442 i 18 19 års psalmbok.

Källaren Mäster Anders,

sedd från entrén vid Kungsholmsgatan, före en ombyggnad 1856.

Teckning av C. S. Hallbeck för Carlén-upplagan. Tillhör Sällska-

pet Par Bricole.

S. 95.

r. 1 Mäster Anders' kök. En av Kungsholmens mest

frekventerade källare i äldre tid var Mäster Anders,

belägen vid (Stora) Kungsholmsgatan i kv. Traktören,

nya nr 6. Sitt namn hade stället, enligt Carlén (del 3

s. 170), efter mäster Anders Månsson Holm, vilken

1692 blev ägare av detsamma. Han avled 171 5, men
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källarrörelsen fortsattes ända till 1856, då lokalen för-

vandlades till ett näringsställe av enklare sort. Vackra

planteringar, fruktträdgård, fiskdammar, kägelbana

o. a. förhöjde under 1700-t. det populära värdshusets

behag. Från 1782 var källarmästaren Magnus Enander

(f. 1748, d. 1799) innehavare av Mäster Anders; han

tillhörde såväl Bellmans som Kempenskölds bekant-

skapskrets. Om Mäster Anders se f.ö. Carlén, del 3

s. 170.

96.

N:o 44. Vhw 6 s. 319— 320. — (VU 2 s. 299— 302.)

Det kring skalden församlade laget torde utgöras av

medlemmar av den s. k. Kungsholmsklubben (se ovan

s. yi). Kapten Kempensköld (se ovan s. } 1) befann

sig på en militär expedition till Hudiksvall och Gävle,

vilket möjligen kan motivera en datering av brevet till

vintern 1787— 88, då förberedelser till Gustaf III :s

ryska krig pågingo. Några anspelningar på att kriget

kommit igång göras däremot ej.

r. 8 *Så; Vhw: 'som'. — r. 1 5
*/ägnar; Vhw: 'ägnar'.

r. 5 vår disk: värdshusdisken. — r. 18 Hå, Böfveln,

drick dä ur: 'Capt: Scharfs ordstäfve' (not i Vhw).

Om kapten P. H. F. Scharff se ovan s. J2.

97.

r. 1 vår nummer: vårt antal, vår krets. — r. 4 posito

(lat.) = förutsatt (att det blir); jfr nota bene, märk
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väl. — r. 10 af ögonen bevaras: ögonen bevara en bild

av. — r. 1 1 qualm = kvav atmosfär. — r. 1 3 Ge-

horsamster: med tonvikt på första stavelsen! — r.

17—18

Och kunna vi med fog den Vännen ej förglömma,

Som plär vid kryckans stöd om sina fötter ömma:

måhända avses den giktsjuke Torsten Groth (se före-

gående dikt), som torde ha varit medlem av Kungs-

holmsklubben. — r. 22 Som bär Hans Majestät Kung
i

Eric i sin ficka: tydligen någon befattningshavare i I

stadens tjänst, utrustad med ett tjänstetecken med
Sankt Eriks bild, Stockholms vapen.

S. 98.

N:o 45. Vhw 4 s. 44—45.

Skåldikten är riktad till makarna Widman på Elfvik
|

(se ovan s. 7^ och s. 76), där Bellman åter var på

besök. Föregående dag hade där hållits bröllop för ett :

par vid namn Högström, varvid skalden uppvaktat

med en burlesk bröllopsdikt. Den utelämnas här, i lik-

het med en obetydlig hyllningssång till värdfolket den
j

14 jan. (Vhw 4 s. 39, 43, 114).

r. 10 spettet: stekspettet. — r. 18 ro = nöje.

S. 99.

r. 3 börda = lasta, tadla. — r. 15 Elfvikens Pelle:

Peter Widman.
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. 100.

N:o 46. Vhw 6 s. 221—222. — (VU 2 s. 325— 326.)

Att Bellman med sin stora umgängeskrets råkade ute-

bliva från en eller annan bjudning är ju rimligt; ett

par år efter detta missöde riktade han en liknande

versifierad ursäkt till en manlig bekant (EU 2 s. 181).

Fru Maria Gustava Sandvall (f. 1767, d. 1845) var

dotter till kunglig köksmästaren Peter Niclas Grams-

dorff och gift med hovkamreraren vid Kungl. Jakt-

varvet Johan G. Sandvall (f. omkr. 1755). Denne hade

som ekonomibokhållare vid hovet tidigare varit gift

med Anna Brita Löndahl, vilken i sin tur ingick nytt

äktenskap med skådespelaren, sedermera kamreraren

Jacob Branting och därigenom kom att bli farmor till

Hjalmar Branting. Såsom verksam och bosatt vid

Jaktvarvet på Kungsholmen (ML 1790) — 'Ned-vid

Mälarns kulna strand' — bör Sandvall ha haft nära

kontakt med kapten Kempensköld (jfr ovan s. jj),

vilket sannolikt haft sin betydelse för makarnas för-

bindelser med Bellman. För dessa finns ytterligare ett

belägg i behåll, ett brev från Bellman till fru Sand-

vall från 1792, där skalden jämte vännerna Kempen-

sköld ber att få översända »en äreskänk», troligen

pengar, till hovkamrerskan, som tydligen råkat i nå-

gon brydsam situation och måst lämna staden. Det

mycket känslofulla brevet förvaras i egenhändig ut-

skrift i Trolle-Ljungbys arkiv; det är hittills otryckt

och lyder:

Wår beskedliga ock Allmänt af Wänner saknade, Fru

Maria Gustafwa Sandwall — !!!
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Sielf med tårefulla ögon, ett sorgligt wittne till det

ömma intryck, Min Systers bref af den 18 Dec: detta

år, i wåra hjertan ingjöt. — Huru wackert at wara

älskad, huru hög i sin känsla, när högacktning ock

oskuld, när ähra ock blödighet utan alla willkor i

werlden, tillbjuda En ähreskänck, ock wärckställa den

i tårar.

Fru Maria Gustafwa Sandwall —
ty wid saknaden af dess Person wåra tårar

Charlotte Löfling J. Sävenbom Bellman.

Stockholm d. Dcembr 1792. Kempensköld

Brevet är alltså undertecknat även av makarna Kem-
pensköld och av den 19-åriga jungfru Johanna Seven-

bom, en dotter till landskapsmålaren och systerdotter

till fru Charlotta Kempensköld, hos vilken hon var

bosatt, överst har någon, troligen fru Sandvall, an-

tecknat: besvarat. — Fru Maria Sandvall nådde hög

ålder och avled som änka först 1845. Enligt boupp-

teckningen (S. S. A.) befann hon sig då alltjämt i

pauvra omständigheter och hade fått pantsätta sina

silverskedar och annat i Riksbanken.

r. 9 rara = sällsynta. — r. 16 Dufvans half-quarter: i

källaren Dufvans ölstop. Den gamla vinkällaren Duf-

van, i hörnet av Västerlånggatan och Stora Gråmun- E

kegränd, hade vid början av 1700-t. innehafts av vin-
:

skänken Martin Bellman, skaldens farfars bror.

i
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101.

r. 9 vintrens fårar: snöspåren. — r. 10 Ned-vid Må-
larns kulna strand. Kungliga Jaktvarvet, där familjen

Sandvall var bosatt, låg vid södra Kungsholmsstran-

den, nedanför nuvarande Kronobergsparken.

102.

N:o 47. Tryckt separat, 4:0, Sthlm 1788, tr. hos And.

Jac. Nordström, såsom bilaga till: Lik-Tal öfver

Bruks-Patron Emanuel Schagerströms Afledne Kära

Maka, Fru Lovisa Collin, Hållit uti Borgviks Kyrka

den 3 Februarii 1788, Af Probsten Herr Johan Ågren

(enda kända ex. i L. U. B.).

Minnesdikten borde ha placerats som n:o 63 i denna

samling. Den är tryckt som bilaga till ett liktal, hållet

av prosten Johan Ågren i Borgviks kyrka, väster om
Karlstad, över brukspatron Emanuel Schagerströms

maka Lovisa Collin (f. 1759, d. 1788). Hon hade dött

i barnsäng på Borgviks bruk den 22 jan. 1788 och be-

grovs den 3 febr. Av allt att döma (jfr strof 3) har

Bellmans dikt skrivits först framåt sommaren till nå-

gon minnesstund i Stockholm över den bortgångna;

tryckningsrätt är utfärdad av Stockholms konsistorium

den 17 juni. Emanuel Schagerström var brukspatrons-

son och halvbror till Bellmans förtrogne vän, kamrer

Johan Olofsson Schagerström (se om honom StU IX
s. 149). Han hade 1777 gift sig med Lovisa Collin,

som var född i Kristinehamn och dotter till hovkam-

reraren och kronobefallningsmannen Pehr Collin. Det

elvaåriga äktenskapet välsignades med tio barn, av
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vilka sex överlevde modern. Prosten Ågren talar om
»eldiga snilles gåfvor och en täck kropps fägring», om
muntert sinnelag, gästfrihet, hjälpsamhet, ömhet och

moget vett som utmärkande drag hos den bortgångna.

-'Överskrift i orig.-tr.: 'Vid Samma Sorgeliga Ämne
Och til Åminnelse Af Fru Lovisa Schagerströms Van-

del och Död'.

r. 19 Liksom till dess graf på nytt: om tidpunkten för

diktens framförande se ingressen ovan.

S. 103.

N:o 48. Vhw 6 s. 223—224. Egh. ms., 1 blad 4:0, i

Sällskapet Bellmans Minnes samling i Stockholms

Stadsmuseum. Det har brevform och är på baksidan

adresserat till: Herr Lieutenant Völschow detta. Adres-

sen och underskriften äro troligen av Anders Elfmans

hand, vilkens sigill i rött lack (AE i en rokokokartusch,

krönt av Nordstjernan) finnes på baksidan. — Dikten

publicerad efter detta ms., dock med felläsningar, av

Svante Grip i Stockholms-Tidningen, 4 juli 1936, samt

av Nils Afzelius i Bellmansstudier, del 12 s. 102.

Namnsdagshyllningen den 25 febr., då Mattsmässda-

gen inföll, eftersom 1788 var skottår, är riktad till

Carl Matthias Völschow (se om honom ovan s. 77).

Den är kontrasignerad av en annan förtrogen vän till

skalden, kommissarien vid Livdrabantkåren och hov-

kamreren Anders Elfman (f. 1743, d. 1795), vilken

ofta figurerar i Bellmans skämtskrifter till makarna

Westman (Elisabeth Westmans visbok, Sthlm 1927;
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Bellmansstudier, del 7 s. 97). Om dikten se f. ö. Nils

Afzelius i Bellmansstudier, del 12 s. 101.

Överskriften i Vhw: 'Till Cornet Völschow Mattsmäss

dag d. 25 Febr 1788'. — r. 12 ock; Vhw: 'från'.

r. 7 vi vandrat med lanterna. Gatubelysningen i det

gustavianska Stockholm var ytterligt sparsam, varför

nattvandrare gärna medförde en specialkonstruerad

lykta, med en kort stång som handtag. — r. 9— 10

Mathias Bentzelstierna (Benzelstierna, f. 171 3, d.

1 79 1), statssekreterare, lärd samlare; hans böcker och

handskrifter ärvdes av systersonen Lars von Engeström

och bildade grundstommen i dennes stora samling, som

1864 införlivades med Kungliga Biblioteket. Såsom

passionerad samlare kan Völschow mycket väl ha trätt

i kontakt med Benzelstierna. Mathias Hermansson

(von Hermanson, f. 17 16, d. 1789), greve, riksråd,

ledamot av Svenska Akademien, alltsedan frihetstiden

en av de ledande gestalterna inom svenskt statsliv. —
r. 12 Stad, Staden mellan broarna. — Malmen, här

troligen Norrmalm. — tråka = streta kring på. —
r. 21 Utom = förutan.

104.

r. 2
i['mannavif; egh. ms: 'mannvif; Vhw: 'Man och

Vif. — Underskriften saknas i Vhw.

r. 1 jass: »ett slags på två man hand spelat kortspel

vari knekten är högsta kortet i trumf» (SAOB). —
r. 2 mannavif, manviv = äktenskap; även namn på
kortspelet mariage eller bondtolva, där par av kung

och dam i samma färg medför poäng.
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105.

N:o 49. Vhw 6 s. 224—225. — Dagligt Allehanda, nr

50, 28 febr. 1788. — (VU 2 s. 335—336.)

Den patetiska subskriptionsuppmaningen har, i likhet

med dikten vid abbé Voglers orgelkonsert (n:o 14), en

påtaglig frändskap med Lidners stil.,Den torde ha till-

kommit på initiativ av Dagligt Allehandas utgivare,

assessor Johan Pfeiffer (se ovan s. 40). Denne hade i

ett tidigare nummer av tidningen (23 febr.) riktat ett

upprop till läsekretsen att insända bidrag; redan 1776

hade han f. ö. belönats av Kungl. Maj:t för liknande

insatser till förmån för de avbrända städerna Asker-

sund och Gävle. Brandkatastrofen i Ulricehamn in-

träffade tidigt på morgonen den 9 febr. 1788 under

hård nordanvind och drabbade stadens centrum med
rådhus, skola, apotek, post, gästgivargård, industrier

och köpmanshus. Enligt Inrikes Tidningar (25 febr.)

hade vådeiden »upkommit igenom et 12 års gammalt

Barns owarsamhet i Rådman Södermans Hus, som om
natten gådt up uti köket och där tändt ljus».

Överskriften i DA: 'För wåra olyckeliga wänner i det

upbrända Ulricähamn'.

106.

r. 4 Moders hjerta; DA: 'Moders-hjertat'. — r. 14 dig;

DA: 'sig'. — r. 15 oss neka; DA: 'förneka'.

107.

N:o 30. Vhw 4 s. 51— 52.

Jonas Lindeblad (f. i Mariestad 1742, d. 1804) »beröm-

mes såsom en mild och saktmodig man, gästfri och
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mycket välgörande mot de fattiga»; han omdanade sin

prästgård till »en af de bästa och prydligaste i stiftet»

(J. W. Warholm, Skara stifts herdaminne, Mariestad

Jonas Lindeblad.

eckning av A. U. Berndes, med påskrift: Prosten Lindeblad. Foto

i Sv. Porträttarkivet.

1872, II s. 176). Sedan 1771 var han hovpredikant hos

hertig Carl och sedan 1779 regementspredikant vid

Livregementet till häst, dit han i en lägre befattning

knöts redan 1767. Han blev 1788 kyrkoherde i Hofva,

i norra delen av Skaraborgs län, och »i anseende till

dess berömliga lärdom och värdiga uppförande» ge-

nast utnämnd till prost; f. å. tillträdde han befatt-

ningen och blev 1800 teol. dr. Festen för L. torde ha

ägt rum i Stockholm, under medverkan av Bellman
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själv. Skalden hade f. ö., kuriöst nog, ett par decennier

tidigare skrivit en minnesdikt, när L:s företrädare i

Hofva, Niclas Carlenius, blev änkling (StU VIII n:o

24). L. gifte sig i nov. 1788 i Stockholm med jungfru

Magdalena Nordström. 'Glöm intet din Camrer', lyder

slutraden i dikten; möjligen avses härmed Bellmans

svåger, kamreraren och kronoinspektdren Martin Lind-

ström, vilken var född i Skara och alltså landsman

med den nästan jämnårige L. Kanske hade Lindström

förmedlat bekantskapen mellan regementspastorn och

skalden. Skålen för 'Gref Horn' torde vara riktad till

den förre regementschefen, generalen greve Fredric

Horn af Åminne (f. 1725, d. 1796), en av Gustaf III :s

närmaste män vid augustirevolutionen men längre fram

en ledande gestalt inom oppositionspartiet.

r. 18 '''Han; Vhw: 'har'. — r. 20 ''glad; Vhw: 'gladt'.

r. 6 stumma slag: förstämda pukslag. — r. 1 5 vid kyll-

rety här: vid vapenslaget, vid regementet. Kyller: tjock

rock, vanligen av älghud. Den bibehölls ända till 181

5

i uniformen för Livregementsbrigadens kyrassiärkår

(SAOB).

r. 109.

N:o 51. Ståhl 7 s. 47—48, Vhw 5 s. 93—94. — Stock-

holms Posten, nr 68, 20 mars 1788. — (EU 2 s. 147.)

Den lekfulla bröllopsdikten har tydligen översänts till

Hudiksvall, där Jon Daniel Sjödin (f. 1754) var nyut-

nämnd borgmästare och den 17 mars 1788 gifte sig
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med jungfru Carolina Petronella Schissler. S. var son

till handelsmannen Olof Sjödin i Sundsvall. Han hade

varit e. o. kanslist i Justitierevisionen och nov. 1785—
okt. 1787 beklätt tjänsten som vice sekreterare i direk-

tionen för Nummerlotteriet, där han alltså var Bell-

mans närmaste medhjälpare (Björkman s. 111 ff.). Han
stod 1787 skalden till tjänst med en borgensförbindelse

å 50 rdr, en summa som S. 1791 blev tvungen att svara

för och inbetalte till Generalassistanskontoret (a. a. s.

143, 149)-

r. 6 dess präktiga staquete. »Stadens staket», en inhäg-

nad av stadsområdet, som tillkommit efter införandet

av landtullen 1622, fanns vid denna tid ännu kvar i

norr och väster; det gick från Roslagstull över Norr-

tull till Rörstrand och fortsatte tvärs över Kungshol-

men fram till Hovjaktvarvet vid Mälaren. — r. 20

Haquin Bager, den namnkunnige spannmålshandlaren

och versmakaren i Malmö (f. 171 1, d. 1782); se StU

III s. 66 och porträtt StU VIII s. 188.

110.

r. 8 sin önskan sluta: förena sin önskan (med min).

///.

N:o $2. Vhw 6 s. 231— 232.

Kryddkrämaren Johan Ek och mamselle Fredrica

Maria Westberg förenades i ett relativt kortvarigt äk-

tenskap; Ek avled nämligen barnlös redan i juli 1792.

Han efterlämnade ett enkelt bohag (Bou. S. S. A.).
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Bland skulderna, som överstego tillgångarna, må näm-

nas en på 1 6 rdr för »brunnsdrickning vid Kongl.

Djurgården».

112.

r. 6 ägta ro: äktenskapslycka.

113.

N:o jj. Vhw 4 s. 56— 59. Ett ms., 3 s. 4:0, som ingick

i Adolf Bellmans, sedermera Isidor Bonniers samling,

tillhör nu Stockholms Stadsmuseum. — (VU 2 s. 247

—250.)

Den briljanta namnsdagshyllningen på Marie bebå-

delsedag är riktad till den av skalden tydligen varmt

avhållna svägerskan, mamselle Jeanne Marie Grön-

lund (f. 1756, d. 1837); se om henne StU IX s. 72.

114.

r. 7 firabend; SS-ms: 'Firaben'. — r. 8 '''Så; Vhw,

SS-ms: 'då'.

r. 7 firabend, fyraben = ledig kväll, fridag. — r. 11

tumlarn, liten bägare utan fot. — r. 12 ten = tenn;

vanlig variant i äldre språk och dialekt. — r. 22 Sten-

borgs och Risteils: två av stadens ledande teatrar. Carl

Stenborg (se StU VIII s. /jo) spelade vid denna tid i

en numera riven byggnad vid nedre Munkbron (kv.

Memnon nr 2), medan Adolph Fredric Ristell (f. 1744,

d. 1829; kunglig bibliotekarie, memoarförfattare) se-
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dan 1787 ledde den nystartade Svenska Dramatiska

Teatern, som hade sin lokal i Stora Bollhuset på Slotts-

backen och var en direkt föregångare till den nuva-

rande Dramatiska Teatern.

1. 115.

r. 5 vår i Vhw ändrat från: 'min'.

r. 2 gräl: hårklyveri, ofruktsamt gnat.

S. 116.

N:o 54. Vhw 4 s. 49. — (VU 2 s. 261— 262.)

Även skaldens svärmoder hette Maria, och vid samma

tillfälle som dottern Jeanne Marie uppvaktas hon här

på namnsdagen. Fru Maria Engel Grönlund, född

Friedlein (f. 8 aug. 1724, d. 12 april 1796), var styv-

dotter till den förmögne hovkällarmästaren Peter

Heinrich Fuhrman (StU II s. 707) och hade av sin

mor ärvt det värdefulla stenhuset Drottninggatan nr

48, vid hörnet av Clarabergsgatan, där familjen Grön-

lund länge var bosatt. Av de uppvaktande barnen äro

Gustaf och Charles skaldens söner, medan Gabriel och

Martin äro deras små kusiner och söner till Bellmans

svåger Martin Lindström. Av dessa pojkar var Martin

född den 1 april 1785 och bland hans faddrar var

mostern Jeanne Marie Grönlund (Ulrika Eleonora

försrs dopbok, S. S. A.). Gabriel var äldre, jämnårig

med Gustaf Bellman och född den 29 maj 178 1.

r. 12 i Vhw ändrad från: 'Gustaf som anseer för vinst'.
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S. 117.

N:o Vhw 4 s. 50— 51. — (VU 2 s. 245— 246.)

Även denna sång är en namnsdagshyllning på Maria-

dagen den 25 mars, och som den i Vhw är införd ome-

delbart efter den föregående till .skaldens svärmor,

förefaller den att även vara från 1788. Huruvida den

är riktad till fru Grönlund eller någon annan gift dam,

som avfirats samma dag, går inte att avgöra.

r. 6 Bia, bida (imperativ) — vänta, håll! — r. 1 1 gräl y

se ovan.

S. 118.

r. 1 Maka = make. — r. 21 Sprundas sprunden, eg.:

sättas tapparna i sprundhålen (på tunnorna); »äro

dryckesbestyren i gång».

S. 119.

N:o 56. Vhw 5 s. 92—93. — Stockholms Posten, nr 64,

15 mars 1788. — (EU 2 s. 146.)

Brandkatastrofen i Ulricehamn ägde rum föregående
j

månad, och Bellman hade redan då gjort sig till tales-

man för dess offer (se n:o 49 ovan). Makarna Price

hade nu ställt sina eminenta talanger till insamlingens

tjänst. De voro av engelsk börd, hade hösten 1787

med sin cirkustrupp, som omfattade 20 personer, kom-

mit till Sverige från Konstantinopel och ledde efter
j

ankomsten till Stockholm en av stadens första cirkusar

av större omfattning. Den var belägen i Barnhuskällar-
;
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gården invid Drottninggatan (nu bl. a. Norra Latin-

läroverkets område), där man uppfört en ridbana av

trä, övertäckt med segelduk. Den lukrativa rörelsen

omfattade förutom ryttarnummer även en del mycket

uppskattade pantomimer, med anknytning till comme-

dia delParte (O. Levertin, Teater och drama under

Gustaf III, Sthlm 1889, s. 47. A. Sjögren, Drottning-

gatan genom tiderna, Upsala 1923, s. 109). — Välgö-

renhetsföreställningen till förmån för eldsvådans offer

ägde rum den 12 mars 1788, enligt följande meddelan-

de i Dagligt Allehanda (11 mars): »Herr och Madame
Price får äran härigenom gifwa den Respective All-

mänheten tilkänna, at de i morgon Onsdag kl. half

til 4 eftermiddagen, til Benefice för de af Eldswåda

olyckelige Ulricähamns Inwånare ärna wisa åtskillige

Exercitier i Rid konsten, bestående däruti at Madame
Price gör Handgrepen med Musquet under ridandet,

jämte åtskillige Ballanceringar på Ståltråd och i syn-

nerhet af en Pyramide med Ljus och Glas; smickrandes

sig at til samma goda ändemåls winnande ärhålla en

tal-rik samling åskådare. Priserne äro efter wanlig-

heten.»

r. 4 fältet: verksamhetsområdet, här: ridbana, manege.

— r. 10 rundeln: rund plan, här väl ridbanan med dess

åskådarplatser. — r. 19 billig = rättvis.

S. 121.

N:o $7. DGr 2 s. 127— 128, Vhw 4 s. 53— 55. — (VU
1 s. 196— 198.)

Det bacchanaliska impromtut är riktat till den unge

handelsmannen, sedermera grosshandlaren Carl Floor

24. — B eliman X.
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(f. 1767, d. 1830), vilken längre fram blev medlem av

Par Bricole och Arla Coldinu Orden. Han tillhörde en

gammal bagarsläkt och var son till skaldens vän, ba-

gareåldermannen och löjtnanten vid borgerskapets

kavalleri Perer Floor, ägare till Mölna gård med un-

derlydande tullkvarn på södra Lidingön. Till dennes

maka, Regina Christina Massman, riktade Bellman ny-

året 1 79 1 en versifierad almanacka (tryckt av N. Af-

zelius i Bellman lever än, Sthlm 1949). — Ytterligare

en dryckesvisa med samma datering, den 12 april 1788,

finnes avskriven i Vhw, omedelbart efter dikten till

Carl Floor: den utelämnas här. Samma dag hyllades

Bellman med en sang av Olof Kexel (se nedan s. 113)

på Sabbatsbergs värdshus, där väl alltså även visan till

Floor presenterades.

''Överskriften: r. 2— 4 enligt DGr, r. 5 enligt Vhw.

r. 7 Madame: krögarmor. — r. 1 1 Brygt: blandat,

spillt. — syrtout, surtout, vanl. dubbelknäppt livrock

med stora slag, se StU IV s. 226. — t. 13 Busar =
bussar; källardrängarna.

122.

r. 11 *Vi (så i DGr); Vhw: 'nj'. — r. 15 '-'helvete (så i

DGr); Vhw: 'Helfvetet'.

r. 9— ic

Ryck undan den citronen

För Graföls-Processionen!

Citronen hörde i äldre tid till sorgens sinnebilder. Jfr

Fr. Sg n:o 20 ('Och i näfven en Citron') samt fru

Lenngrens dikt Min salig hustru, från 1795:
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'Dog och i bronzerad kista

Sveptes med citron i hand.'

— r. 12 Likbjudaren: person som bjuder till begrav-

ning; ofta någon kyrkobetjänt.

S. 124.

N:o $8, Vhw 5 s. 94—95. — Stockholms Posten, nr

93, 22 april 1788. — (EU 2 s. 148— 149.)

Fru Fredrica Fyrberg, född Hallberg hade avlidit vid

47 års ålder den 7 april 1788. Hon var maka till en

av Bellmans arbetskamrater, kassören vid Nummer-
lotteriet Anders Fyrberg, vilken dog 1800 såsom änk-

ling och utan barn. F. fick 1795 gå i konkurs och

efterlämnade vid sin bortgång betydande skulder. Vid

fru F:s död hade dock makarna ännu ett rätt välför-

sett hem (Bou. 1788: 1, S. S. A.) och hygglig ekonomi.

Som änkling kunde F. söka tröst för sina penningbe-

kymmer i musiken; hans kvarlåtenskap omfattade

bl. a. en fleut-douce och en nyckelharpa.

r. 6 billig = rättmätig, naturlig, självfallen. — r. 9

cypresser strö, bildligt uttryck för författande av sor-

gekväden; cypresskvisten hörde till begravningsrekvi-

sitan.

S. 125.

r. 6 *Hvarföre (så i Vhw); StP: 'Hwarför'.

r. 9 blick = blickar.
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S. 126.

N:o 59. Vhw 6 s. 233—234. — (VU 2 s. 210— 211.)

Fru Elisabeth Beata Risell, född Tärning, hade avlidit

i Stockholm den 29 april 1788 i sitt 47 :e år. Begrav-

ningen ägde rum den 4 maj i Clara kyrka, och föl-

jande vinter fördes stoftet till Söderbärke. Den bort-

gångna efterlämnade make, bergsrådet Jöns Risell, och

fyra barn, bland dem dottern Beata Maria, vid vars

bröllop två år tidigare Bellman hade uppvaktat med
en dikt (n:o 13 ovan). Fru R. var dotter till hovpre-

dikanten och kyrkoherden i Riddarholmens förs. Jo-

han Christian Törning (f. 1701, d. 1741) och hans

maka Beata Tersmeden, dotter till bergsrådet Jacob

Tersmeden på Larsbo bruk. En morbror till fru R.

var den kände dagboksförfattaren, viceamiral Carl

Tersmeden. Bergsrådet, sedermera vice presidenten

Jöns Risell (f. 1723, d. 1803) tillhörde den med Bell-

man nära lierade släkten (se ovan s. jo) och var en

förmögen och högt betrodd representant för järnhan-

teringen. Han var bl. a. ägare till Larsbo och Lax-

hammars stångjärnsbruk i Söderbärke socken, Koppar-

bergs län. Makarna R:s stockholmshem var mycket

komfortabelt inrett (Bou. 1788: 3, 1804: 1, S. S. A.).

Om R. se J. A. Almquist, Bergskollegium, Sthlm 1909,

s. 262.

'"Överskriften: 'Högädla'; Vhw: 'Högädle'.

S. 127.

r. 8 fylla = foga.
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Wendelius bär Gustaf III :s fadderkedja om halsen. Kopparstick av
Johan Snack 1779. Stockholms Stadsmuseum.

S. 128.

N:o 60. Vhw 4 s. 64— 65.

Vid Lagnöviken, nära stora segelleden, på Värmdö
ligger egendomen Anneberg, tidigare Emboda, som

1776 inköptes av handelsmannen Anders Wendelius

för 65 250 dir kmt och sedan fick sitt nya namn efter

hans hustru Anna, till vilken Bellman riktat denna

varma födelsedagshyllning. Just 1788 uppförde W. en

ny mangårdsbyggnad om 10 rum, och f. å. utökade
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han bebyggelsen med ytterligare ett boningshus (A.

Quist, En bok om Värmdö, Sthlm 1949, s. 241). Etter

makarna \V:s bortgång inköptes garden 1805 av

änkefru Gustava Palmstedt, Bellmans väninna, som

slutade sina dagar här den 4 mars 18 12. — Kram-

handlaren Anders Wendelius (f. 1726, d. 1793) stam-

made från Wendels socken i Upland; han kom 1747

till Stockholm, där han 1759 blev borgare. Han "en-

gagerade sig först vid Hattstofferare- men sedan

vid Siden- och klädes-kramhandeln" (handskriven bio-

grafi hos dir. Erik Wirén, Stocksund). W. var del-

ägare i den tydligen lukrativa firman Kock och Wen-

delius, där hans bolagsman hette Frans Kock. W. till-

hörde de prominenta medlemmar av borgarståndet,

som 1778 kallades till faddrar åt kronprinsen (jfr här-

om StU VI s. 191), och den fadderkedja av guld, som

han härför benådades med av kungen, skänkte han vid

sin bortgång till Wendels kyrka (Bou. 1793, S. S. A.).

Fru Anna Brita Wendelius (f. 1741, d. 1804) var född

Ramklou och gifte sig 1761 med W. Makarna hade

haft en vuxen dotter, Anna Christina, som avled ny-

gift 1785, varefter de togo två fosterdöttrar. I staden

hade de sin bostad i det ståtliga von der Lindeska hu-

set, österlånggatan 68 (M L 1780 och 1790, S. A. A.).

Av det vackra bohaget där förtecknas vid W:s död

bl. a. en clavicembalo och ett claver samt ej mindre än

46 stycken större och mindre tavlor med ramar. Anne-

berg var dock rikare möblerat, där hölls enligt Bou.

»den större hushållningen» och där vistades fru W.
mest året om. På Anneberg fanns sålunda avsevärda

samlingar av tavlor, böcker, noter, olika musikinstru-

ment, notpulpeter o. a., som skvallra om makarna
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fru Anna Brita Wendelius.

Osignerad teckning från 1780-t. i Nescherska samlingen, Kungl.
Biblioteket.

W:s kulturella intressen; se härom bouppteckningar av

1793 och 1805 i Upsala Landsarkiv. Fru W. var dotter

till prosten i Fredricshamn Johan Ramklou, som 1741
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flydde undan ryssarna till Stockholm. Modern hette

Inga Brita von Bromell. Om fru W. har C. M. Völ-

schow gjort följande anteckning under hennes porträtt

(se bild) i Nescherska samlingen: "Känd för lyckeliga

gåfwor i Poesien och Sång-konsten, blef hon 1774,

jämte sin man, intagen uti det wittra Ordens-Sällska-

pet Utile Dulci, dit wanligen ingen af dess kön får

komma." Det är tydligen till denna vittra väninna,

som Bellman riktat en födelsedagssång på Clas på

Hörnet den 18 maj 1784, där "Sång-Gudinnan i vår

Nord" bringas en festlig och superlativ hyllning. Den
dikten ingår som n:o 106 i StU IX, där utgivaren fel-

aktigt tänkt sig att festföremålet var någon känd

sångerska vid Kungliga Teatern.

r. 18 '-'Gudarnas; Vhw: 'Gudars'.

r. 10 tvång: tvingande makt, framfart. — r. 13 Ceres,

grödans och växtlighetens gudinna hos romarne. En
vagn med stärkande förfriskningar ingick tydligen på

födelsedagen bland de lantliga fordonen, bland Ceres'

vagnar.

. 130.

N:o 61. Vhw 4 s. 63—64. — (VU 1 s. 394— 395.)

Pastoralen om färden till Torshälla och Nyby torde

vara riktad till f. d. översten, baron Axel Diedric

Meijendorfj von Yxkull (f. 1720, d. 1798), vilken vid

denna tid var bosatt på Nyby bruk, strax väster om
Torshälla. Han apostroferas av skalden som »en vör-
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dad Vän», och får i sista strofen sitt namn markerat

med XX — XXXXXX, vilka tecken förslagsvis kunna

ersättas med »A. D. Yxkull» eller »Baron Yxkull»

(muntligt påpekande av Arvid Stålhane). Y. hade

1733—75 tillhört Livregementet till häst och deltagit

i såväl finska som pommerska krigen. Från 1775 till

178 1 var han överste för Bohusläns dragonregemente.

r. 4 en Torshella-jakt. Jakt: »Handelsfartyg af 5 till

30 lästers drägtighet, med en mast, på hvilken föres

ett stort bomsegel, fock, toppsegel och klyfvare» (Da-

lin). — r. 15 morgon-panacée: »kaffehalva». Panacé:

universalläkemedel.

. 131.

N:o 62. Vhw 6 s. 268. — Stockholms Posten, nr 124,

30 maj 1788. — (VU 2 s. 310.)

Den av Carl Stenborg ledda Nya Svenska Teatern —
i juni 1788 omdöpt till Svenska Komiska Teatern —
hade sedan 1784 sin lokal vid Munkbron, kv. Mem-
non nr 2, i det s. k. Kirsteinska huset, vilket revs 1899.

Det var alltså där, som Bellman såg teaterns uppgående

stjärna mamselle Säfström som Belinde, misskänd och

övergiven älskarinna i opera-buffan Kolonien eller

Nybygget, där musiken var komponerad av Sacchini

och texten översatt av Carl Envallsson. Den vackra

Eleonora Säfström (f. 1771, d. 1857) var vid denna

tid blott 16 år gammal. Hon blev senare första aktris

och sångerska vid de kungliga teatrarna, men lämnade

scenen redan 1806, sedan hon drabbats av ett svårt
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olycksfall, och flyttade till Ystad, där hon länge före-

stod en småbarnsskola. Se om henne J. Flodmark, Sten-

borgska skådebanorna, Sthlm 1893.

Överskriften har i Vhw det felaktiga årtalet '1789'.

Eleonora Säfström.

Miniatyrmålning 1799 av J. E. Bolinder. Nationalmuseum.

S. 133.

N:o 63. Vhw 4 s. 78—79. — (VU 1 s. 382—384.)

Den muntra sången från det dystra Spinnhuset på

Långholmen »lärer, enligt berättelse, hafva blifvit af-

sjungen på stället vid ett kalas hos spinnhusinspektoren

Björkman» (Carlén 4 s. 380). Denne man, Hans Björk-

man (f. 1730, d. 1805), som också var en av den

gustavianska Operans bärande krafter, tillhörde sedan
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början av 1770-t. Bellmans umgängeskrets (jfr StU

VIII s. 152 ff.). Han hade börjat sin bana som orga-

nist vid Kalmar domkyrka och knöts 1773 till Gustaf

III:s nyinrättade sångscen, varefter han s. å. hugnades

med befattningen som inspektor vid Spinnhuset — en

rätt sällsam kombination onekligen! Vid Operan för-

blev han verksam under ej mindre än trettio år och

inhöstade många framgångar, främst som Hercules i

Glucks opera Alceste, där han ansågs »icke kunna ega

sin like» och berömdes för sin apparition och för sin

mäktiga men modererade basstämma (N. Personne,

Svenska teatern, Sthlm 191 3, del 1 s. 111, 154). B.

slutade sina dagar i Västervik, och där hade han 1771

gift sig med sin hustru, Maria Björkman, född Lorent-

zen. Till makarnas hushåll hörde f. ö. omkr. 1790 en

ung anförvant till Bellman, jungfru Christina Sophia

Pilgren, dotter till skaldens avlidne svåger med. dr

Johan Pilgren (se StU IX s. 79 och N. Afzelius, Fröjas

Tempel och Spinnhuset, i Bellmansstudier del 11).

r. 4 Fröjas Döttrar: spinnhushjonen. — r. 8 din lång-

rock och din tramp: spinnrocken med dess tramp. —
r. 10 härfveln: »Ett slags redskap, hvarpå spunnet

garn afvindas från rullen» (Dalin); stundom oegent-

ligt: nystfot, nystvinda (SAOB). — Bacchi stamp: vin-

pressen. — r. 16—20

/ mörkblå Gubbar med er mine,

Som röjer Laudons ändalykt o.s.v.:

»Gubbarnas bistra min skulle ha kunnat skrämma dö-

den t.o.m. på Maria Teresias tappre härförare»
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(Afzelius). Den djärve österrikiske fältmarskalken

G. E. von Laudon (f. 1717, d. 1790) förde befälet i

kriget mot turkarna 1788, och hans namn var därför

aktuellt även i Sverige. Med de mörkblå Gubbar åsyf-

tas separationsvakten eller de s.k. paltarna, som led-

sagade Fröjas vilsegångna döttrar till Spinnhuset. Se

om dem StU V s. 44.

134.

r. 1 Templets spets på ön: åsyftar Spinnhuskyrkan,

som var försedd med ett litet torn, synligt på en teck-

ning av Elias Martin (avbildad i Bellmansstudier, del

11 s. 98). — r. 2 kummin, kumminbrännvin. — r. 9

Fröjas borg med gallerverk: Spinnhuset var omgivet

av ett högt, taggkrönt plank (se Martins teckning).

135.

N:o 64. Vhw 4 s. 116. — (VU 2 s. 370.)

Av skaldens många dikter till makarna Widman på

Elfvik (se ovan s. y f) tar denna finstämda hyllning

till Lidingön och dess natur utan tvekan priset. Den
har blivit en hembygdssång, »som generationer av li-

dingöbor lärt sig utantill» och som traditionellt före-

dragits till samma melodi som den några år yngre

sången Fjäriln vingad syns på Haga (B. Wedberg,

Lidingöliv, s. 38).

136.

N:o 65. Schöm s. 423—425, Sdn 2 s. 121— 122, Vf 30

s. 2— 4, Vhw 4 s. 73—74. — (EU 2 s. 155— 156.)
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Sabbatsbergs park och brunnspavil)ong.

Ovanför höjer sig värdshusbyggnaden. Akvarell 1856 av Josabeth
Sjöberg. Stockholms Stadsmuseum.

Denna säng och de bada följande diktnumren ha tyd-

ligen framförts samtidigt vid Sabbatsbergs hälsobrunn

(se StU VII s. 5*2j i kretsen kring dr Anders Blad, som

var brunnsläkare där åren 1787— 89 (se ovan s. jj).

Pä Sabbatsbergs värdshus hade Bellman själv den 12

april s. ä. uppvaktats med en säng av vännen Olof

Kexel (Vs 86:2 nr 131, K. B.; tryckt i R. Steffen,

Outgifna dikter af C. M. Bellman, Upsala 1895 s. 31),

som slutar med följande entusiastiska hyllning:

För Anacreon i Norden skall skälen nu bli.

Ett sådant hjerta, sä ädelt och godt

Bör ju älskas och hedras öfver alt utan mätt.

Gif agt! Slå i under klingande skral!

Präss i botten! Vi drickom Bror Bellmans skal.
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Överskriften i Sdn har också, inom parentes: 'Doct.

Blad'. — r. 9 ^enligt Schöm och Sdn; saknas i Vf jo.

r. 8 Vid morgon-klockans helga ljud. Brunnspavil-

jongen användes även som gudstjänstlokal. På brunns-

paviljongens södra gavel hängde en klocka av metall,

som kallade till morgonandakt med åtföljande brunns-

drickning (A. M. Rosenström, Historik öfver Sabbats-

bergs Fattighus, Sthlm 1897, s. 30). — r. 9 Temp-
lets skrud: brunnssalongens prakt, ståt. — r. 18 mid-

dags-morteln: mortel, använd som signalklocka för att

kalla till middagsmålet. — r. 22—23 Om . . . ock =
även om. — Astrild, kärleksguden, se StU VII s. 40.

S. 137.

r. 10 Vhw: 'när Drufvan kläms i Iris hand'.

S. 138.

N:o 66. Vf jo s. 4 (strof 1), Vhw 4 s. 75—76 (strof

2— 6; strof 1 i Vhw saknar r. 5). — (EU 2 s. 156:

strof 1.)

Skåldikterna äro såväl i Vhw som i den till fru Qui-

ding dedicerade Vf 30 (strof 1) sammanförda med de

sånger från Sabbatsberg den 12 juli 1788, som här

införts såsom n:o 65 och 67; tydligen ha skålarna

framförts vid samma sommarfest å Sabbatsbergs

brunn, 'Vid Hälso-källans tysta dal'. Den första skå-

len är riktad till fru Helena Quiding (se nedan s. 127).
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Vilka de fem övriga damerna äro, som i tur och ord-

ning uppvaktas, går knappast att fastställa.

Överskriften enligt Vhw; Vf 30: 'Skål til Fru Q - - g'.

r. 19 Astrild, se ovan.

S. 139.

r. 10 Hälso-Gudens Tempel: brunnssalongen,

k 140.

N:o 6j. Schöm s. 420—423, Vf jo s. 5— 8, Vhw 4 s.

70—73. — (SU 6 s. 313—315.)

Även denna sång har framförts vid samma tillfälle

för sällskapet vid Sabbatsbergs brunn, där det popu-

lära värdshuset inbjöd till bacchanaliska lekar och för-

höjde platsens lockelser för både brunnsgäster och mer

tillfälliga besökare.

Överskriften i Vhw: 'Vid Sabbatsbergs Brunn 1788'.

— Vhw har stroferna i ordningsföljden: 1, 4, 5, 6, 2,

3> 7-

r. 19 Doctor Blad, se ovan s. 55.

S. 142.

r. 3 Härfla: »Vinda spunnet garn ifrån rullen på en

härfvel» (Dalin). — r. 16 Rumorarns bjällrande stång.

Rumormästaren övervakade ordningen vid Sabbats-
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Rumormästare vid Sabbatsbergs brunn.

Dräkten från 1780-t., hatten från tidigt 1800-t. Stavens sparbössa
av mässing är försedd med fem nedhängande mässingskedjor — en

»bjällrande stång» som Bellman skriver. Nordiska Museet.
-

bergs brunnsinrättning. Till tecken av sin värdighet

bar han »en stor, rikt utsirad käpp, hvars knapp ut-

gjordes af en penningbössa, der bötesbeloppen sanno-

likt nedlades» (se bild och C. Lundin—A. Strindberg,

Gamla Stockholm, Sthlm 1882, s. 488).
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S. 143.

N:o 68. Vhw 4 s. 66—

6

7 .
— (VU 2 s. 260.)

Den vackra sången på Johanna-dagen är möjligen rik-

tad till skaldens ogifta svägerska Johanna Maria Grön-

lund (se ovan s. 98), som han gärna uppvaktade med
fint utarbetade visor. Sista versraden, 'Och lycklig som

Moder omfamna din Son', får i så fall betraktas som

en öm tillönskan för framtiden.

r. 11 binda med kransar: begåva, fira, pryda med
kransar.

S. 144.

N:o 69. Vhw 4 s. 68—69.

Dikten på Christina-dagen är tillägnad någon ogift

yngre dam, vilkens efternamn ej är känt.

r. 18 med käpp och krycka: om det gamla bruket att

uppvakta brudparet med »käpp och krycka» se ovan

s. 66.

S. 145.

N:o jo. Vhw 6 s. 260—261.

Även mottagarinnan av denna Christina-sång är ano-

nym; hon var tydligen kommen till mognare ålder

och tycks ha varit gift. Ett genljud från krigsskåde-

platsen i Finland har infogats i namnsdagshyllningen.

r. 5 Bindes, jfr ovan anm. till s. 143 r. 11. — r. 8 ro =
glädje. — t. 13 tända = upptända, upphetsade.

25 — Be IIman X.
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S. 146.

N:o ji. Vhw 6 s. 285—286. — Tryckt separat i kop-

pargravyr, 1 blad folio u. å., signerat: E. Åkerlund

Sc. 1 (K. B.). — (VU 2 s. 212—213.)

Den vackra gravdikten, som fick en förnämlig utstyr-

sel i koppargravyr, är ägnad minnet av fru Maria

Eleonora Georgii, född Chapman, vilken avlidit i

Stockholm vid 24 års ålder den 6 aug. 1788. Hon var

yngre syster till mamselle Hedvig Susanna Chapman
(se ovan s. 63), för vilken Bellman ett par gånger

strängat sin lyra, och sedan 1782 gift med hovapote-

karen Georg Eberhard Georgii (f. 1755, d. 18 16).

Denne hade efterföljt sin förmögne fader som inne-

havare av apoteket Kronan vid Riddarhustorget och

som apotekare vid Serafimerlasarettet. Han ingick re-

dan i april 1789 nytt äktenskap, med Gustava Herpel.

I sitt första gifte hade han två söner, av vilka Fredric

Wilhelm nådde vuxen ålder och blev kapten vid Ves-

terbottens regemente. Till denne testamenterade Bell-

mans vän dr Anders Blad (se ovan s. $3) ett porträtt

av modern, fru Nora Georgii, vilket väl tyder på att

Blad, i likhet med Bellman, stod familjen Georgii nära

(se Blads Bou. 1834 i S. S. A.). Om apotekardynastin

Georgii se J. F. Sacklén, Sveriges apotekarehistoria,

Nyköping 1833. — Se försättsplanschen.

r. 12 tidens grus; Vhw: 'tidens gräns'.

1 Kopparstickaren Eric Åkerlund (Åkerland), f. 1754, d. 1835, var

elev av P. Floding och G. Ljungberger. Samma år, 1788, utförde han
fem gravyrer till första delen av Bengt Lidners Samlade arbeten

(E. Hultmark, Svenska kopparstickare, Upsala 1944).
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S. 147.

r. 5 cypress: likbegängelsens och gravens attribut.

S. 148.

N:o 72. Vhw 6 s. 263—265. — (VU 2 s. 303— 306.)

Redan Atterbom (s. 127) identifierade adressaten till

»det heroiskt-komiska skaldebrefvet» med baron Gu-

staf Mauritz Arrnfelt (f. 1757, d. 18 14). Att detta är

riktigt, bekräftas bl. a. av anspelningen i dikten på

julfirandet i Peterskyrkan i Rom; det hade Arrnfelt

upplevat juldagen 1783 under Gustaf III :s italienska

resa, och denna julmässa i Peterskyrkan hade skildrats

i kända målningar av Desprez, Bellmans umgängesvän.

Skalden var tydligen väl sedd av den inflytelserike

kungagunstlingen, och han har åtskilliga gånger apo-

stroferat denne i sina dikter. Mest känd är den vackra

suppliken våren 1791 till Arrnfelt, som sedan omarbe-

tades till »Fjäriln vingad syns på Haga» (se härom

O. Byström i Bellmansstudier del 11). Om Bellmans

medverkan, som författare och skådespelare, i Arm-
felts och Hallmans vådevill Tilfälle gör Tiufven se

StU VI s. 14. Armfelts intresse för Bellmans diktning

förblev levande genom åren, varom ett brev från 1804

till hans dotter vittnar. Han uppmanar henne att stu-

dera den gustavianska poesien, att läsa Kellgrens och

Leopolds dikter: »Eller läs Bellman, som är öfverlägsen

Anakreon och som har en ojemförlig rikedom på tan-

kar och uttryck» (Elof Tegnér, G. M. Arrnfelt, del 3

s. 124). — Arrnfelt befann sig under den kritiska hös-

ten 1788 i Dalarne, Värmland och Dalsland för att
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organisera lantvärnet till försvar mot danskarna. Bell-
j

mans aktivistiska skämtbrev torde närmast ha nått

honom i hans högkvarter i Karlstad (jfr Tegnér, a. a.

del i kap. 6).

r. 7 Brandenburgisk hatt: någon preussisk, militär hu- '

vudbonad. — r. 1 1 Nyss i en helig blund: skalden hade
j

slumrat till, och dikten återger alltså hans dröm. —
j

r. 12 ila, ila bort, försvinna. — r. 21 Brandvakten var
j

också en sorts ordningsvakt, polis.

S. 149.

r. 4 oljo-quisten, fredens symbol. — r. 8 upplöser =
besvarar. — r. 14 cinkadus, slag, smocka; eg. spelterm:

en femma och en tvåa i tärningsspel. — r. 18 Mitt käf-

tamente flög utur min våta gom. Skalden får alltså

sina tänder utslagna av den vredgade Mars; eventuellt

åtsyftar han någon tandprotes av enklare slag — så-
!

dana kommo i bruk under 1700-talet. — r. 25 skärt =
skurit. — r. 26 skönt = änskönt. — r. 27 kafveln,

kavlen: fästet, handtaget på värjan. — r. 28 För >

Gustaf och för Carl: för kungen och för hertig Carl.
j

S. 150.

N:o 73. Vhw 4 s. 100— 101.

Namnsdagsdikten torde vara riktad till fru Elisabeth

Westman, född Westman (f. 1763, d. 1830), maka till

bryggaren Abraham Westman Lorenzson d. y. Den är ;

i så fall den äldsta bevarade hyllningen till denna skal-

dens väninna, som han på 1790-t. så flitigt uppvak-
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tade. Se om henne StU XI, Elisabeth Westmans visbok

samt C. Forsstrand, Storborgare och stadsmajorer,

Sthlm 191 8. — Första strofens miljöskildring ger en

glimt från makarna Westmans hus i kv. Grönlandet

Södra, vid Holländaregatan mittemot Adolph Fred-

rics kyrkogård.

. 151.

N:o 74. Vhw 4 s. in— 112. — (VU 2 s. 276— 277.)

Vaggvisan på Anna-dagen är skriven för Anna Johan-

na Stillman (f. 1788, d. 181 3), som var född den 12

maj s. å. och enda dotter till assessorn vid Svea Hov-

rätt, sedermera hovrättsrådet Johan Carl Stillman (f.

1735, d. 1799) och hans maka sedan 1786 Esther Chri-

stina Stillman, född Robsahm, dotter till den förmögne

brukspatronen Jacob Robsahm på Berga. Anna Still-

man blev gift med den likaledes välsituerade gross-

handlaren i Stockholm Sven Björck Svensson, men av-

led redan vid 24 års ålder, efterlämnande en nyfödd

son. — Reminiscenser av denna högst privata vaggvisa

(strof 4), kombinerad med Bellmans allmänt kända

vaggsång till sonen Carl (n:o 29 ovan), ha egendom-

ligt nog bevarats i en strof, som sjungits och nedteck-

nats i Roslagen under senare hälften av 1800-t. (J.

Nordlander, a. a. ovan s. 61). Den lyder:

Lille Karl han står på bron,

speglar sig i vågen,

fräck i ryggen som en baron:

sin fästmö skall han möta.
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Tussan lullan liten vän,

nu skall lullan gå igen

för lilla mamsell Anna.

Rimligtvis ha väl de i VU redan 1814 tryckta versio-

nerna av de bada vaggvisorna spelat någon roll för

uppkomsten av denna Roslagstradition.

r. 15 *Vhw: 'sofve lulla lilla: etc:'.

153.

N:o 7;. Vhw 4 s. 80—81. — (VU 2 s. 251—252.)

Den Anna, som sången är riktad till och som residerar

i 'Bacchi lada
5

(strof 2), torde vara identisk med skal-

dens svägerska, fru Anna Margaretha Lindström, född

Grönlund, som var bosatt vid Kungsholmens Krono-

bränneri, där hennes make Martin Lindström hade sin

verksamhet (se om dem ovan s. 15). Anspelningarna

på kungen och kampanjen i Finland (strof 1) präglas

av en viss krigströtthet eller sorglös pacifism, främ-

mande för skaldens mer officiella diktning men typisk

för den desillusionerade stämningen under denna kri-

tiska höst, som fått sin upptakt i Anjalaförbundet.

r. 14 ''-'Rymd; Vhw: 'Rymdt'.

155.

N:o j6. Vhw 6 s. 257—260. — (VU 2 s. 354: strof 3.)

Dateringen av julklappsverserna är osäker, men några

omgivande dikter i Vhw äro från 1788. På adressa-
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terna ges smärre anspelningar i texten, men f. ö. är

ingenting närmare känt om dem.

r. 5 Ifrån Spörgers högsta hylla. Svarvareålderman-

nen Samuel Sporger avled vid 60 års ålder i dec. 1775.

Han ägde hus vid Västerlånggatan (Stadens inre kvar-

ter nr 8) och efterlämnade änkan Maria Christina

Mörling (d. 1793) och en dotter, gift med svarvare-

åldermannen J. J. Frölich.

S. 156.

r. 20 -'betald; Vhw: 'betalt'.

r. 2 en yfvig Helighet: någon präst alltså. — r. 8 en

Fredrics hjessa, torde åsyfta kung Fredric I, välbekant

för sin rikt lockade allongeperuk. — r. 10 Uppå Beur-

sen jag betydde, d.v.s. bars den av någon inflytelserik

börsmatador. — r. 21 Harttin. Hattstofferaren Johan

Christian Harthin (f. omkr. 1732) var bosatt vid

Gamla Norrbrogatan nr 7 (M L 1790) och räknade

bland sina kunder en mängd förnämt folk. Förutom

hattar saluhöll han bijouterier, toalettartiklar o. a. (se

Bou. över hans maka 1799, S. S. A.).

S. 157.

r. 2 Bössa, koppel: jägarens attribut. — r. 6— 11 Mel-

lan drufvor, frukt och grönt o.s.v. Snusdosan med det

målade locket tycks vara avsedd för någon dam. —
r. 14 en hukad Lappgubbe: skämtartikel i fajans, av

populär 1700-talstyp. — r. 21 obstruction — förstopp-

ning. — r. 24 på ron: på höften.
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S. 159.

N:o 77. Vhw 4 s. 101— 102.

I Vhw omges detta av 'Fru Lxxx' beställda poem
av dikter från 1788 och 1789. Närmast följer en hyll-

ning till hertig Carl (n:o 95 nedan), som är daterad

den 23 aug. 1789 och skriven efter exakt samma vers-

schema, vilket kan innebära, att även föreliggande l

dikt bör hänföras till 1789. Adressaten tycks vara nå-

gon ogift och betrodd riksdagsbonde ('en Redlig, ut-

sänd från din bygd'), och även detta pekar ju mot året l

1789 och den riksdag, som då var samlad från 2 febr.

till 27 april. Han bär tydligen allmogedräkt (strof 3) j

och torde höra hemma i Götaland ('Af Göternas trohet

ett urgammalt bröst'). Det är som synes en ostindisk
j

theservis, som han överlämnat till någon Bellman när-

stående dam, 'Fru Lxxx 3

; bakom denna förkortning
|

döljer sig måhända fru Anna Margaretha Lindström,

f. Grönlund, skaldens svägerska (se ovan s. 72).

r. 17 *Förenat; Vhw: 'förenad'.

r. 5 eldar dem opp: åsyftar väl porslinsbränningen. —
r. 10 hugga sitt socker. Sockertoppen höggs i småbitar

i hemmen. — r. 11 canapé (fr.), lång soffa med stop-

pad rygg och sits, vanligen av rokokotyp och med
armstöd. — r. 12 gräl = besvärligheter. — r. 16 At =
för att. — r. 18— 19 Behållit den drägten o.s.v., åsyf-

tar troligen någon allmogedräkt.

I

5. 160.

r. 4 intet = icke. — r. 6 utom = utan. — ro = glädje.
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S. 161.

N:o 78. Vhw 4 s. 81—83.

När den unge Carl Magnus Holmström (f. 1780, d.

1820) inför en förestående resa hyllades på sin födelse-

dag av Bellman, var han endast nio år gammal. De
förhoppningar för hans framtid, som skalden uttryc-

ker, blevo knappast infriade. I faderns Bou. (1822: 5,

S. S. A.) kallas sonen handelsbokhållare, men i hans

egen (1821: 3, S. S. A.) tituleras han »Ryttmästaren i

Kongl. Engelsk tjenst». H. avled ogift i Paris och tycks

alltså ha fört ett rätt kringflackande liv; vid sin bort-

gång hade han uppburit i förskott och förbrukat hela

sitt betydande fäderne- och mödernearv. En del noter

för violin och piano, som påträffades bland hans obe-

tydliga kvarlåtenskap i föräldrahemmet, ge en anty-

dan om att han hade musikaliska intressen. H:s fader,

den förmögne grosshandlaren Magnus Daniel Holm-

ström (f. omkr. 1740, d. 1822) var befryndad med fru

Bellman och tillhörde tydligen skaldens umgängeskrets

(jfr ovan s. 74). Han ägde huset Stora Nygatan 29,

där hans varulager enl. Bou. omfattade skrivpapper

och matolja och där hans gentila privatvåning bl. a.

inrymde två rum med sidenmöbler (ML 1790). Hans

maka, Fredrica Charlotta Hök (f. 1747, d. 181 1) hade

tidigare varit gift med grosshandlaren Lars Björkman

och hade i detta äktenskap sonen Johan Niclas (Janne)

Björkman (f. 1775, d. ogift 1840), sedermera gross-

handlare och brukspatron. Det är han, som i Bellmans

dikt omnämnes som födelsedagsbarnets äldste bror

(strof 3). Förutom denne halvbroder hade Carl Magnus

H. också en helsyster Ulrica Sophia H. (f. 178 1, d.
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1850), som 1802 blev maka till brukspatronen och

fideikommissarien till Arbottna på Muskö Fredric

Magnus Daniel Holmström.

Pastell, möjligen av Jonas Forsslund. Foto i Sv. Porträttarkivet.

Wilhelm Lewin (f. 178 1, d. 181 8), yngste son till Bell-

mans umgängesvän Adolph Ludvig Lewin på Muskö

(se ovan s. 40).

r. 14 Skrindan, här: släden.
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S. 163.

N:o 79. Egh. ms. (1 s. folio) i Trolle-Ljungbys arkiv.

Vf 30 s. 9— 10. Ett ms (1 s. folio) som ingick i Adolf

Bellmans, sedermera Isidor Bonniers samling, tillhör nu

Stockholms Stadsmuseum. — (CU 4 s. 424—425.)

Fru Helena Maria Quiding, född Lindberg (f. 1755,

d. 1 8 19) var under skaldens återstående år en av hans

Fru Helena Quiding.

Porträttminiatyr hos professor Fredrik Berg, Upsala. Foto i Stock-

holms Stadsmuseum.

mest närstående kvinnliga vänner. Till henne har han

riktat en mängd pastorala dikter av hög kvalitet, och

den mästerliga Fiskartorpsepisteln, »Ulla! min Ulla!

säj får jag dig bjuda», är förmodligen i viss mån en

hyllning till henne. Fru Quiding hade av sina föräldrar,

den förmögne spannmålshandlaren Johan Henric Lind-
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berg och hans hustru Helena Berg, ärvt en större fas-

tighet i hörnet av Drottninggatan och Fredsgatan (kv.

Tigern, nya nr 3), där hon var bosatt och dit alltså

Bellmans frukostvisit var förlagd. En vecka tidigare

hade fru Quiding av Stockholms konsistorium förkla-

rats »fri, ledig och lös till annat giftermål»; hon hade

sedan 1776 varit gift med kryddkramhandlaren Berndt

Christopher Quiding (f. 1746, d. 1797), med vilken

hon hade en son (se nedan s. 134). Maken råkade tidigt

i ekonomiska svårigheter och tvangs 178 1 att avvika

till fristaden Marstrand och därifrån till utlandet. Fru

Quiding fick avstå all boets egendom till borgenärerna

och levde i fortsättningen jämte sin lille son »som nåde-

hjon» hos sin välsituerade moder. Efter dennas bort-

gång 1788 återfick hon sitt ekonomiska oberoende och

delade med sin äldre syster, fru Brita Christina Gott-

leben i Göteborg, ett mödernearv på drygt 11 500 rdr

specie. Möjligen är det fru Gottleben, som i Bellmans

dikt skymtar vid fru Quidings sida; de båda systrarna

voro nämligen just vid denna tid upptagna av boupp-

teckningsbestyr efter modern. — Om fru Quiding,

hennes familj och kontakter med Bellman se f. ö. O.

Byström i Bellmansstudier del 8.

r. 8 Fröjas Skara: kvinnorna. — r: 15 fallbänk, bänk,

som också kan användas som säng genom att sätet

uppfälles; även om skåp, vars underdel kan utdragas

till sängplats.

S. 164.

r. 6 tyngre; övr. hss.: 'tunga'.
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S. 165.

N:o 80 Vhw 6 s. 277. — Tryckt av R. Steffen i Bell-

man och hans diktning, Sthlm 1908, s. 146.

I namnsdagsdikten till yngste sonen Charles (se ovan

s. 54) observerar man den innerliga ton, med vilken

skaldens maka, 'en öm och vacker Mor', omnämnes.

När Bellman samtidigt till fru Quiding (se föreg. dikt)

anspelar på sina tyngande äktenskapsband, får man
väl närmast betrakta detta som ett lekfullt galanteri

utan djupare mening.

S. 166.

N:o 81. Vhw 6 s. 265—266. — (VU 2 s. 232.)

Kondoleansdikten är riktad till skaldens väninna, fru

Greta Cajsa Schagerström (f. 1759), maka till kamre-

raren i Krigskollegiet Johan Olofsson Schagerström (se

om henne ovan s. jo och StU IX s. 148). Hennes fa-

der, professor Nils Risell (f. 172 1, d. 1789), hade av-

lidit den 30 jan. Han var först akademisekreterare vid

Upsala Universitet och innehade där sedan 1761 en av

hattpartiet inrättad professur i svensk statsrätt, vilken

dock under ett par år efter Gustaf III :s statsvälvning

var indragen, alldenstund undervisning i ämnet då be-

traktades som »för en privatperson både onyttig och

otillåtlig, om ej rent af farlig» (C. Annerstedt, Upsala

Universitets historia, del 3: 1 s. 481). R. var gift med
Greta Cajsa Halenius (f. 1732, d. 18 16), som var dot-

ter till den högt begåvade men omstridde riksdags-

prästen och biskopen i Skara Engelbert Halenius; en



Nils Riseli.

Oljemålning, Upsala Universitet, Foto i Sv. Porträttarkivet.
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bror till henne var den i släkten Riseli ingifte berg-

mästaren Johan Engelbert Hallencreutz (se ovan s.

30).

r. 19 ''hedrad; Vhw: 'hedrat'.

167.

N:o 82. Vhw 4 s. 86—88. — (VU 2 s. 253—254.)

Om namnsdagssångens adressat, kornetten Carl Mat-

thias Völschow, se ovan s. 77.

'•Överskriften: '24 Februarii'; Vhw: '24. Mars 5

.

r. 5 Jeannor och Lovisor: anspelning på skaldens svä-

gerska Jeanne-Marie Grönlund och hans hustru Lovisa

Bellman, vilka båda synas ha stått på god fot med
Völschow (se om dem StU IX s. 72 och 36). — r. 7

Mummen, Mummens, värdshus ovanför Kungsbacken

vid Drottninggatan (nuv. nr 112; se StU III s. 121).

Bellman hade som nygift hyllat sin fru och sin svä-

gerska med ett berömt Impromtu, författat »på Mum-
mens en morgonstund» (StU III n:o 27). — r. 14

sprund: »Propp eller tapp, hvarmed sprundhålet på en

tunna tilltäppes» (Dalin). — svickor. Svicka: liten-

tapp.

168.

r. 3 Och vid hvart klockslag afbidas tumult. Dikten

är skriven under de stormiga riksdagsförhandlingar, då

förenings- och säkerhetsakten, trots adelns motstånd,
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Drottninggatan mot söder

utanför Spökslottet. Stenhuset t. v. är Mummens värdshus, vid hör-

net av Rådmansgatan. T. h. skymtar Lundbergs trädgård med sitt

plank, och bortom den synas ett par kryddbodborstar (jfr komm.
till s. 94). Teckning av C. S. Hallbeck för Carlén-upplagan. Tillhör

Sällskapet Par Bricole.

genomdrevs av kungen. Den 24 februari 1789 hade just

det »hemliga utskottet» trätt i verksamhet, sedan nya

medlemmar utsetts där i stället för dem, som kungen

i samband med statsvälvningen' låtit häkta. — r. 6

päron-glas, stort, päronformigt dricksglas (se StU VI

s. 221). — r. 10 Blott vi sällt befrias, d.v.s. få ett rus.

— r. 16 utan krycka: befriad från »gikt».

S. 169.

N:o 83. Egh. ms. i brevform, 4:0, adresserat till: Mon-

sieur/Monsieur Le Professeur O. Knös. å Upsale. Un-
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der adressen rött lacksigill, med bokstäverna E. F(?).

S. B. under krona och devisen: Gott lass uns leben.

(Jfr N. Afzelius i Bellmansstudier ii s. 88 f.) Ms. in-

går i serien: Obundna originalbrev till O. A. Knös

(vol. i), Skara Stiftsbibliotek. — Tryckt av G. Lind-

sten i Samlaren 191 6, s. 126.

Versbrevet är ställt till historikern och bibliografen

Olof Andersson Knös (f. 1756, d. 1804), en av epo-

kens främsta lärdomshistoriker och boksamlare. K. var

som forskare känd för sin skrupulösa noggrannhet och

kritiska skärpa. Han hade även estetiska intressen och

var en god latinpoet. I Stockholm hade han varit verk-

sam 1778—80 såsom amanuens vid Kungliga Biblio-

teket, då Bellman måhända gjorde hans bekantskap.

K. överflyttade sedan till Upsala, där han blev docent

i litteraturhistoria, och återvände, efter diverse motig-

heter ifråga om befordran, 1797 till barndomsstaden

Skara, där han blev lektor i grekiska. D. G. Nescher

gästade honom där en augustidag år 1802 och berättar

i sin dagbok, att Knös »var nu tämmeligen munter och

gästfri samt öppnade själv sina fönster, som ansågs

rätt besynnerligt; helst han nyss förut kom med päls-

kappa uti starkaste sommarvärme hemresandes, och

vanligen, av föreburen eller verkelig sjuklighet, aldrig

kan fördraga den minsta väderpust» (H. Schiller, I

kalesch genom Sverige, Sthlm 193 1, s. 174). När Bell-

man i sitt versbrev till K. väljer att skildra marsdagens

nordanstorm, yrväder och köld, raljerar han måhända

just med denna adressatens kända avsky för »den

minsta väderpust».

26. — Bellman X.
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r. 21 *Efter 'ock' har ms. ett eller två ord, som ej kun-

nat tolkas.

r. 2 uhrvädret = yrvädret. Jfr »i ur och skur». —
r. 4— 5 förmak och elak, med tonvikt på sista stavel-

sen! — r. 9 Bounch = punsch. — r. 12 säljarn = tim-

visaren. — r. 15 Till Upsala högar styra. Knös bodde

väl i Gamla Upsala mot veckoslutet. — r. 18 vinets

varma Präst: Bacchus. — r. 19 Templet: Bacchi

tempel. — honom näst = närmast honom.

i 170.

N:o 84. Vf jo s. 11— 13. Ett egh. ms. om 2 s., som

ingick i Adolf Bellmans, sedermera Isidor Bonniers

samling, tillhör nu fru Carna Hultmark; har ej kun-

nat utnyttjas här. — (EU 2 s. 175— 176*)

Namnsdagsdikten med dess desillusionerade tonfall är

på Christopher-dagen riktad till den tioårige Bernhard

Christopher Quiding (f. 1778, d. 1846), som var enda

barn till fru Helena Quiding (se ovan s. 127). Q. tycks

ha varit av en ambitiös och allvarlig läggning och fick

med åren utpräglat religiösa intressen. Under Carl

Johans-epoken gjorde han en snabb karriär som äm-

betsman, adlades 18 17, blev statssekreterare för krigs-

ärenden och slutade sin bana som vice president i Kom-
merskollegium. Se f. ö. O. Byström i Bellmansstudier

del 8.

r. 10 en Granadeur af kort: knekten i kortleken. Gra-

nadeur, granadör = grenadjär.
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S. 171.

r. 11 pä fromma hjertans vägnar: i första hand väl

modern, fru Helena Quiding. — r. 16 anse, med ton-

vikt på sista stavelsen!

S. 172.

N:o 85. Egh. ms.3 1 s. folio, som ingick i Adolf Bell-

mans, sedermera Isidor Bonniers samling, tillhör nu

grevinnan Mary von Rosen, Rockelstad. — (EU 2 s.

177-178.)

Fröken Catharina Charlotta von Heland (i. 1758, d.

1823) var dotter till framlidne statssekreteraren vid

Inrikes Civilexpeditionen (Elis Schröderheims före-

gångare i ämbetet) Johan von Heland och hans maka
Margaretha Bladh. Hon var kusin med Bellmans vän

och läkare Anders Blad (se ovan s. jj), vilket torde

förklara hennes kontakt med skalden. Anders Blad var

f. ö. bosatt i fru von Helands stora fastighet vid Clara

Strandgata, kv. Kajan nya nr 4, det sedermera s. k.

Kirsteinska huset (TL 17S7, ML 179c), och Bellman

bodde samtidigt 1790 strax intill, pä andra sidan ga-

tan, i kapten Kirsteins hus (kv. Uggleskans nya nr 1),

där även Badin var hyresgäst. Pä äldre dagar fick

fröken von Heland sitt hem hos en brorsdotter, som

var gift med kanslirådet Xiclas (Xils) af Wetterstedt,

känd som översättare och författare, bl. a. av en ver-

sifierad stockholmsmälning frän 1820-t., och barn-

domsvän med B. Chr. Quiding (se ovan). Att döma
av bouppteckningen (1824, R. A.) ägnade sig den väl-

situerade gamla fröken ät textila handarbeten i stor
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utsträckning. Hon efterlämnade nämligen inte mindre

än 50 alnar »sidentygsstuvar av särskilda färger och

sorter» samt 7 lådor med diverse sybehör, lappar, band,

spetsar, »järnpersedlar» o. s. v. Den magiska violetta

hatten i dikten anspelar möjligen på denna fröken von

Helands hobby. Hatten överbringas
>

av påskkäringar-

nas befälhavare 'Captaine Elin'; denna figurerar även

i en annan skärtorsdagsfantasi, »Vet Ni väl, Flickor,

hvad som har händt», som E. W. Weste infört i sin

samling av bellmaniana (s. 197).

r. 20 högra är i ms. ändrat från Vänstra'.

r. 2 Patent = öppet brev, officiell skrivelse. — r. 8

så-stång: »Stång, som trädes igenom öronen på en så,

för att bäras på axlarna af tvenne personer» (Dalin).

— r. 13— 14 hornet (smörjhornet) och viskan hörde

till häxornas utrustning, liksom såstången och kvasten.

— r. 15 Frun på Blåa Hand, någon fingerad krögar-

madam; jfr Blåkulla! — r. 17 Rålambs-håf. »Der

Södra Tegelbruket fordom varit, blef ett Värdshus på

1750-talet byggdt, som kallades Rålambshof, och har
j

sedan varit i fiere ägares händer» (J. Elers, Stockholm,

del 2 s. 370, Sthlm 1800). Det av Bellman flera gånger,

bl. a. i episteln n:o 48, omnämnda Salpetersjuderiet,
t

som anlagts 1749 och ägde bestånd omkring 30 år, var

beläget dels på Rålambshofs ägor och dels på den an-

gränsande Stadshagen. Den nuvarande manbyggnaden

i sengustaviansk stil på Rålambshof, belägen vid

Kungsholmsstranden tätt intill Västerbron, byggdes

vid början av 1800-t. efter ritningar av arkitekten C.
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C. Gjörwell. — r. 19 Mäster Anders, värdshus vid

Stora Kungsholmsgatan, se ovan s. 86.

. 173.

r. 2 Benedictii-bärg, troligen den ödsliga Stadshagen,

som till en del arrenderades av den mångsysslande

traktören och renhållningsentreprenören Magnus Be-

nedictius, i samband med hans verksamhet vid Salpe-

tersjuderiet (jfr ovan om Rålambshof). Om den rast-

löse och dystre Benedictius spredos allehanda rykten,

bl.a. att »Fahen velat föra honom lefvandes bortt»,

varför prästerna nödgades vaka över honom dag och

natt. Det ligger alltså en liten undermening i att »blå-

kullarytteriet» hittar vägen till Benedictii-berg. Om
Benedictius se StU IX s. 61 och N. Afzelius i Bellmans-

studier XI s. 103 ff. — r. 7—

8

Eij så dyra pärlor pryda

Swedenborgs Jerusalem.

Det nya Jerusalem är namnet på den nya kyrka, var-

om Swedenborg profeterar. I sitt 1768 utgivna, mest

populära verk, Delitise Sapientias de Amore Conjugiali,

utmålar han bl.a. himmelska hem, »där allt ända intill

husgerådssakerna är 'i himmelska former' och flam-

mar af guld, gnistrande af infattade rubiner» (M.

Lamm, Swedenborg, Sthlm 1915, s. 321). — r. 15 lätt

Magnetissmen tralla. Den s.k. animala magnetismen,

grundad på den tyske läkaren Franz Mesmers läror,

var under senare hälften av 1700-t. en folkmedicinsk

moderörelse; den kan betraktas som en trevande före-

gångare till 1800-talets rationella hypnotiska behand-

ling.



8 Kommentar

174.

N:o 86. Vhw 4 s. 118— 120. — (VU 2 s. 272—273.)

C. M. Völschow (se ovan s. 77) har i två noter i sin

avskriftssamling upplyst om att Calle 'var Dräng hos

mig' och att han 'bodde utom SkantsTulP. Enligt 1785

ars TL hade Völschow då en tjänare vid namn C. J.

Jungstedt; kanske är han identisk med Calle. Några

uppgifter om bröllopet eller om den döpta judinna,

som blev Calles maka, ha ej påträffats i stadens eller

i Brännkyrka församlings vigselböcker.

r. 6 Långt öfver alla Fästmäns rang: såsom brudgum

är han förnämligare än alla fästmän. — r. 7 Gubbar-

ne: de gifta männen.

175.

r. 8 Skants-Tull låg på västra sidan av Götgatans syd-

ligaste del, vid den mot Årstaviken sluttande Göt- eller

Skansbacken.

176.

N:o 8y. Vhw 4 s. 90—93. — (VU 2 s. 263

—

266.)

Den unga mamselle Albertina Bergman var dotter till

justitiarien vid Arméns Flotta Carl Fredric Bergman

(f. 1737, d. 1789) och hans maka Agatha Elisabeth

Ämnens, som hade avlidit 1785 vid 34 års ålder. Al-

bertinas fader gick hädan redan hösten 1789, varvid
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hans vän Bellman hyllade minnet av honom i en grav-

dikt (n:o 103 nedan). Bergman hade avlagt teologisk

och juridisk examen vid Upsala Universitet; han in-

skrevs där 1755 oc^ tillhörde Västgöta nation. Såsom

auditör vid Livregementet till häst bevistade han 176c

fälttaget i Pommern, med åtföljande besvärligheter,

»jämte tillsättjande af min lilla förmögenhet» (Flot-

tans arkiv, Meritförteckningar, Civilsstaten, R. A.).

Sedan 1773 var han ordinarie justitiarie vid Galereska-

dern i Stockholm, sedermera Arméns Flotta, bland vars

officerare Bellman hade sä mänga bekanta (jfr härom

nedan).

r. 7 Arh ets-klockan siar. Pä östra Skeppsholmen fanns

alltsedan i6cc-talet, ungefär där nu Svensksunds-

monumentet står, en i en hög stapel upphängd "väl-

lingklocka", varmed arbets- och fritid vid örlogsvar-

vet markerades. — r. 9 galern. Galär, namn pä »under

1700-talet och in pä iScc-talet i Xorden använda

örlogsskepp med ringa djup, iz— 5c par äror, 2 eller 3

master och latinsegel, lätt artilleribestyckning och en

besättning av izz— }zz man» (SAOB). Galärvarvet,

ett alltjämt använt namn, inrättades 1752 pä Djur-

gärden, mittemot Skeppsholmen, till varv för flottans

galärer. Galäreskadern i Stockholm ingick i en särskild

kår, den 1777 omorganiserade Arméns Flotta, inom

vars befälskär Bellman hade en rad vänner, Daniel

Kempensköld, Xils Fries m.fl.

. 177.

r. 12 rom: »Brännvin, beredt af jäst sockersirap»

(Dalin). — rack, arack: »Af ris eller socker distilleradt,
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ofta med kokossaft uppblandadt brännvin» (Dalin).

— r. 22 Båtsman, klädd, omger sitt tåg: dunkelt ut-

tryck, möjligen avseende att båtsmännen klänger i

tågvirket. Jfr: i tackel och tåg.

Cajsa Rultas brunn

på Skeppsholmen, med Ehrensvärds brunnshus. Foto från omkring
1870, Stockholms Stadsmuseum.

S. 178.

r. 22 slumpa om: »uppgöra köpslut om något på vinst

och förlust» (Dalin). — r. 24 Cajsa Rulta benämnes

sedan gammalt en på östra Skeppsholmen, strax intill

nuv. Svensksundsstenen, belägen brunn (pump), som

enligt Carléns uppgift fatt sitt namn efter »en gam-

mal gumma vid namn Cajsa, som haltade på båda

sidorna och om morgnarne brukade hemta friskt vat-

ten åt de på holmen boende officerarne, hvilka gifvit
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henne detta öknamn. Sägen förtäljer att gumman ned-

fallit och drunknat i brunnen, hvilken först derefter

fick sin öfverbyggnad» (Carlén IV s. 239). Enligt Gun-

nar Unger var det Cajsas katt vid namn Rulta, som

drunknade i källan och därigenom gav upphov till

namnet. På Bellmans tid pryddes källan av ett brunns-

hus av trä i strängt nyantik stil (se bild). Unger uppger,

att detta uppfördes redan på 1760-talet genom Augus-

tin Ehrensvärds försorg och efter hans ritning. Det

omnämnes av Bellman redan 1771 i Fr. Ep. n:o 33 så-

som »en Grekisk Tempelbyggnad på en höjd». Brunns-

huset, som får betecknas som en anmärkningsvärt tidig

exponent för nyklassicismen, kvarstod till 1876, då

det ersattes med den nuv. enkla järnpumpen av Bolin-

ders modell. Jfr G. Unger, Skeppsholmsbilder, Malmö

1946, s. 55, 64, 71, 79, 274.

S. 179.

— r. 8 Rotar. Rote: »Mindre afdelning af ett kom-

pani» eller »Rad af soldater bakom hvarandra» (Da-

lin). — r. 9 Bron: Skeppsholmsbron till Blasieholmen.

— r. 10 Nyckelharpan, se StU IV s. 239. — r. 15

Justiarie = justitiarie, domhavande vid lägre domstol.

Här avses adressatens fader, krigsjustitiarien Bergman.

S. 180.

N:o 88. Vhw 6 s. 267. — (VU 2 s. 338.)

Den graciösa dikten är riktad till bildhuggaren, pro-

fessor Johan Tobias Sergell (f. 1740, d. 18 14; adlad
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Sergell tar sig en tupplur.

Teckning av Carl August Ehrensvärd. Nationalmuseum.

Sergel 1808), med vilken Bellman från 1780-t. flitigt

umgicks. Den länstol, klädd med grönt kläde, vari
|

skulptören gärna tog sig en tupplur, hade han ärvt

ay sin gamle fader, hovbrodören Christopher Sergell !

(se L. Looström i Sankt Eriks årsbok, 1918 s. 105). !

Om Bellmans kontakter med S. se StU I s. CCXLVIII,
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Sergells gröna länstol.

Foto av Hj. Erikson, Strängnäs. Åhlén & Åkerlunds bildarkiv.

VI s. 63, L. Looström, J. T. Sergel, Sthlm 19 14, och

R. Josephson, Bellman, Kellgren, Sergel, Sthlm 1955.

r. 8 om Psyche drömmer än: anspelning på Sergels be-

römda skulpturgrupp Amor och Psyche.
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. 181.

N:o 89. Vhw 4 s. 95—97. — (VU 2 s. 171— 173.)

Den glada bordssången är inte riktad till professor

David von Schulzenheim, såsom rubriken i Vhw an-

tyder, utan till dennes yngre broder, assessorn i Colle-

gium Medicum Carl Fredric von Schulzenheim (f.

1745, d. 1808), föregångsman inom kirurgin och »en

af Stockholms och Rikets mest sökte Practici», enligt

Sacklén. S. knöts tidigt till Serafimerlasarettet där han

avancerade till överkirurg 1773. Han var f. ö. läkare

vid Arméns Flotta, anlitades flitigt av kungligheten

och upphöjdes 1782 i adligt stånd. Han gifte sig först

1795; Bellman anspelar i sista strofen på S:s ungkarls-

stånd, vilket utvisar att det är till S. och inte till hans

gifte broder, som dikten är riktad. Vid sin bortgång

var S. en förmögen man och ägde bl. a. vid Drottning-

gatan huset »Apoteket Morian» samt på Kungsholmen

lantstället Hummersberg (Bou. 1808, R. A.). På 1780-

t. (TL 1787) var han, med kusk och dräng, bosatt i

apoteket Kronans hus vid Myntgatan och Riddarhus-

torget (kv. Nessus, nya nr 1, 9), vilket ägdes av hov-

apotekaren Georgii, som i likhet med S. var knuten

till Serafimerlasarettet (se ovan s. 118).

-'Överskriften: 'Assessor'; Vhw: 'Proffes:'. — r. 11

-'börjar; Vhw: 'börja'. — r. 19 *skrifvet; Vhw: 'skrif-

vit'. — r. 20 '-'utgifvet; Vhw: 'utgifvit'.

r. 5 jalappa. Roten av Ipomasa jalappa användes som

ett kraftigt laxermedel. — r. 12 snille = begåvning,
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»själ». — r. 21 Pharmacopeen, handledning rörande

läkemedel. — luta på> d.v.s. på glasen.

Carl Fredric von Schulzenheim.

Pastell av Jonas Forsslund. Foto i Sv. Porträttarkivet.

182.

r. 2 *Boerhaaven: Vhw: 'Borheaven'.

r. 2 Boerhaaven. Hermann Boerhaave (f. 1668, d.

1738), holländsk läkare, professor i Leiden, var be-
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römd som klinisk banbrytare och i Sverige även känd

som lärare till Linné. — r. 1 1 knappa, knappa in pä,

minska. — r. 14— 15

Slippa vi begära

Af Arenander z\ir hvita surtout.

Om intendenten vid Serafimerlasarettet Adam Arenan-

der se ovan s. 49. Med den vita syrtuten (rocken)

torde avses sjukhusdräkten eller möjligen liksvep-

ningen. — r. iS cochledria, skedört, ett kraftigt läke-

medel mot skörbjugg.

S. 183.

N:o 90. Vhiv 4 s. 95. Ett ms. om 1 s., som ingick i

Adolf Bellmans, sedermera Isidor Bonniers samling,

tillhör professor Jöran Sahlgren, Upsala, vilkens sam-

ling av bellmansmanuskript dock ej varit tillgänglig

för denna utgåva. Det ligger till grund för EU. —
(EU 2 s. 179.)

Mamselle Hedvig Susanna Chapman (se ovan s. 63) är

mottagarinna av dikten, och denna anspelar på hennes

systers, fru Georgii, bortgång föregående år (se ovan

s. 11S). Av allt att döma är hälsokällan liktydig med

Djurgårdsbrunn, där mamselle Chapman två år tidi-

gare tilibragte någon del av säsongen.

Överskriften lyder i ABn: 'Till Mademoiselle Hedvig

Susanne Chapman, den 9 Maj 17S9'. — r. 6 rundlar;

EU: 'rännlar'. — r. 9 Död och Lij; EU: 'Lif och död'.

— r. 19 Sinnbild ittaj; EU: 'sinnebild af.

r. 17 stig = steg, åtgärd. Jfr: mått och steg.
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184.

N:o 91. Dagligt Allehanda, nr 168, 24 juli 1789.

Carl Magnus Uhrström (f. 1738, d. 1789), åt vilkens

minne Bellman ägnat denna varmhjärtade dikt, hade

fört en glanslös tillvaro som ordinarie mönsterskrivare

vid Kungliga Artilleriregementet sedan 1767. Dessför-

innan hade han bevistat alla vinter- och sommarkam-

panjer under pommerska kriget och då, vid brist på

underofficerare, gjort »militärisk tjänst vid kanon med
mycken accuratess». Icke desto mindre fick han sedan

under fem år tjänstgöra som biträde vid fältartilleri-

kontoret i Pommern »utan ringaste lön» (Arméns ar-

kiv, meritförteckningar, civilstaten, R. A.). Han avled

den 5 juli 1789.

r. 9 *graf-dörrn; DA: 'Graf-dören'. — r. 15 ''unnat

(i enlighet med rimschemat); DA: 'ämnat'.

r. 18 Themis' stränga bud. Themis var rättvisans gu-

dinna, enligt den grekiska mytologien.

185.

r. 3 Åbon = lantmannen, bonden. — r. 6 rar, sällsynt,

ovanlig.

186.

N:o 92. Vhw 4 s. 112— 114.

Namnsdagssångens metriska form, med dess staccato-

karaktär, överensstämmer helt med den »Canon», som
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Bellman skrev till drottningens namnsdag ett år tidi-

gare (StU VII n:o 50). Fru Margueritte Le Griel, född

Friedlein, var kusin till fru Bellman och gift med
Gustaf III:s mångbetrodde köksmästare Charle Le

Griel (se om dem StU IX s. 84). Diktens lokalisering

till Lofön och Drottningholm sammanhänger med att

makarna Le Griel sommartiden hade sin bostad i Can-

ton vid Drottningholm.

r. 18 ''Bassi; Vhw: 'Barssi'. — r. 20 *Desguillons;

Vhw: 'd'Aiguillon\

r. 6 Kullor = bondkvinnor. Dalkullor togo ofta som-

martiden tjänst i stockholmstrakten som lant- och

trädgårdsarbeterskor. — r. 14 vädren = vindarne. —
r. 1 5 China, sommarslottet i Drottningholmsparken. —
r. 18 Bassi den sköna. Morgonsången i parken exekve-

ras av den sällsynt vackra italienskan Giovanna Bassi

(f. 1765, d. 1834), premiärdansös vid Kungliga Tea-

tern 1783—94 och som sådan epokens främsta dans-

konstnärinna inom landet. Hon var äldre syster till

den kände arkitekten Charles Bassi, som främst blev

verksam i Finland. År 1794 gifte sig Giovanna Bassi

med den vitale och rätt så omstridde grosshandlaren

och possessionaten Peter Hinric Schön (f. 176$, d.

1 82 1), en anförvant (brorson?) till Johan Martin Schön

(se StU IX s. 174). Hon hade tidigare varit älskarinna

till kungagunstlingen Adolph Fredric Munck och hade

med honom en 1787 född dotter, Johanna Fredrica,

som i viss mån synes vara förebild till Tintomara i

Love Almqvists roman Drottningens juvelsmycke. Om
Bassi se bl. a. C. Forsstrand, Köpmanshus i gamla
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Giovanna Bassi.

Samtida teckning. Foto i Sv. Porträttarkivet.

Stockholm, Sthlm 19 17, samt Wedbergs nedannämnda

arbete, — r. 20 Fru Desguillons, Anne Marie, f. Milan

(f. 1753, d. 1829), fransk skådespelerska, tillhörde för-

modligen konstnärskolonien vid Drottningholm, där

— B e lim an X.
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hon i varje fall slutade sina dagar den 28 juli 1829.

Hon kom till Sverige 178 1 med Monvels sällskap och

hade just 1789 ingått äktenskap med sin landsman

och kollega Joseph Sauze Desguillons. »Hon var en

skådespelerska af synnerligen mångsidig förmåga: hög-

stämd och sublim i sorgspelet; fin, lugn och värdig som

mére noble; sprittande af lif och skälmskt behag i

komedien» (F. A. Dahlgren, Stockholms Theatrar,

Sthlm 1 866, s. 573). Från 1793 ledde hon jämte maken

under sju år en elevskola, som fick stor betydelse för

den nya skådespelaregenerationen. Åren 1795— 1804

ägde de Gåshaga på Lidingön, som de inköpte av Gio-

vanna Bassis make (B. Wedberg, Lidingöliv i gamla

dar, Sthlm 1924). Bellmans vers synes bekräfta, att

fru Desguillons var personligt lierad med Giovanna

Bassi.

S. 187.

r. 1 1 trycka — nedertrycka, underkuva.

S. 188.

N:o 93. Vhw 6 s. 290—291. — (VU 2 s. }66— 367.)

Magnus Blix (f. 1743, d. 1805), som här inbjudes att

besöka hovgulddragare Widman på Elfvik (se ovan

s. 7j), hade varit häradshövding i Sollentuna och Val-

lentuna härader åren 177 1—79. Han var en rikt begå-

vad, stridbar och mycket omstridd man, som framför-

allt uppmärksammades såsom politisk och ekonomisk

skriftställare, speciellt under 1790-t. Ett visst uppse-

ende väckte han redan 1786 med en versifierad in-

laga, där han från moralisk synpunkt helt utdömde
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Magnus Blix.

Oljemålning 1771 av Anders Eklund. Foto i Sv. Porträttarkivet.

teatern och därigenom indirekt angrep Gustaf III. Mot
denne stod han i frän oppositionsställning vid 1789

års riksdag, och efter kungens död utgav han, med
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Reuterholms goda minne, ett arbete om Sveriges stats-

välvningar under 1700-t., som av gustavianerna be-

traktades som en ren smädeskrift mot konung Gustaf.

Det är därför förvånande att finna Blix bland Bell-

mans och den rojalistiske Widmans umgänge. Han var

emellertid, i likhet med Widman, väl förankrad i

Stockholms skärgård, och innehade egendomen Östan-

vik på Nämndö.

På Bellmans älskvärda invitation svarade Blix med ett

tämligen grovkornigt skämtbrev, som likaledes beva-

rats i avskrift av Völschow (Vs 104 a, s. 68—70,

K. B.) under rubriken: Til Hof Secret: Bellman ifrån

Heradshöfd: Blix som svar på den förras: se Pag: :i^a

Bandet [= Vhw 6]. Det lyder:

Salutem! Kiära Bellman!

Tack min Vän jag fik din Vers,

fyld af Skorpor — Åhl — Cortletter,

i din buk hvad hisklig Ferss,

blef af — Hinn mins alla rätter,

som Du hopvrok härs och tvärs.

Brändvinet du därpå spädde,

gorde at Du härligt quädde.

Skiäms! för lätjan som dig drifver,

på långt håll at gie Visite,

hvarför sitter Du och skrifver?

hvarför reser du ej hit?

Krogar äro nog i vägen,
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Stop och Flaskor Krus och glas,

skam at vara obenägen,

skam at frukta vädrens ras,

Är du rädd? — Prat Kiära Mickel,

nej du supa får ändå,

nå så drag til Fanders då,

Koste Hinn på dig en sickel.

Et skal du dock åt mig göra,

och få därföre en sup,

fahr til Elfvik i en slup,

at från mig en hälsning föhra,

men res hvarje krog förbi,

intet — intet — fyllerie,

ty om du får tid at dricka,

då må Hinn dig ärnder skicka

Laga at din ajustice,

blir på nedanskrefne vis.

Första morgon du blir redig,

och du tömt dit gårdags öhl,

efter vanligt afton söhl,

när din Bachanalske göhl,

blifvit från sin fylning ledig

Kläd dig då i sakta mak,

med din Litterata smak,

Tvätta ändtlig dina händer,

pudra dig väl fram och bak,

och för alting än en sak:

skura dina gröna tänder.

När til Elfvik sen du länder,

bär då fram med vett och skick,
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återhälsningen jag sänder,

visa då at du är quik,

utan hielp af minsta drik,

För Värdinnan grant du prate,

om den hälsningen jag fik

än et ord: Du tröge — Late,

som man ej kan biuda nog

fastän här fins ingen krog,

hälsa på mig dock din Sate.

r. 7 i knogen = i nypan. Jfr 'Med Skorpan mellan

tummen' (StU III n:o 27). — r. 14 snille = intelligens,

begåvning.

S. 190.

N:o 94. Vhw 6 s. 269. — (VU 2 s. 324.)

Versbrevet är riktat till den förmögne tobaksfabrikö-

ren Petter Helin Pettersson (f. 1736, d. 181,3), som

innehade egen fastighet i hörnet av Regeringsgatan och

Kocksgränd (kv. Spectern, nya nr 26). Se om honom
StU IX s. 178.

r. 2 cardus: »Paket af röktobak, som håller ett skål-

pund» (Dalin). — r. 10— 11

Jag svär vid Kaulbars
3
hatt och Lilliehorns karpus,

At, innan Bödelns yx sä svarta skuldror slagit.

Syftar på de båda under denna sommar, 1789, djupt

komprometterade svenska militärerna Lars Fredric

von Kaulbars (f. 1734, d. 181 5) och Pehr Lilliehorn
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(f, 1729, d. 1798), av vilka den förre med sina trupper

gjort en besinningslös reträtt undan ryssarna i Finland,

medan Lilliehorn genom sin konsekvent passiva håll-

ning som befälhavare i sjöslaget vid Ölands södra udde

hade berövat den svenska flottan en väntad seger. —
karpus, här namn på en sjömilitär huvudbonad. Jfr

StU IV s. 99. — r. 13 förlag (här med tonvikt på

första stavelsen!) = lager, förråd.

. 191.

N:o 95. Vhw 4 s. 102— 103.

Den rojalistiska sången, som har samma strofform som

n:o 77 ovan, har avsjungits hos hovgulddragare Wid-

man på Elfvik (se ovan s. 75) söndagen den 23 aug.

1789. över hela landet sjöngs den dagen Te Deum
över den vackra seger vid Parkumäki, som översten,

sedermera ambassadören vid ryska hovet Curt von

Stedingk (f. 1746, d. 1837) i juli vunnit över ryssarna.

Hertig Carl hade närmast lett den svenska örlogsflot-

tan under den häftiga men oavgjorda drabbningen

söder om Öland den 26 juli. Hans insatser omnämnas

dock ej i Inrikes Tidningar, som den 24 aug. skildrade

ovannämnda Te Deum. I Stockholm ägde den offent-

liga gudstjänsten rum i Storkyrkan, dit drottning So-

phia Magdalena och andra kungligheter begåvo sig i

högtidlig procession, medan borgerskapets militärkårer

bildade häck. Psalmen »O Gud, vi love dig» avsjöngs

i kyrkan »under fält-musik och canonskotts lossande»

(jfr Bellmans strof 1).

r. 7 kölar: skepp. — r. 19 upphöjes: »vidgas».
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S. 192.

N:o 96. Vhw 4 s. 103— 104. Ett ms. om 1 s., med sam-

ma datering, vilket ingick i Adolf Bellmans, sedermera

Isidor Bonniers samling, tillhör professor Jöran Sahl-

gren, Upsala, vilkens samling av bellmansmanuskript

dock ej varit tillgänglig för denna utgåva. — (VU 2

s. 369.)

Sangen är riktad till de gästfria makarna Widman på
Elfvik (se ovan s. 7;).

r. 20 ''Klingom alla! (i enlighet med stavelseschemat);

Vhw: 'Klingom då alla'.

r. 9 chaisen. Chaise (fr.), schäs: »Ett tvåhjuligt, lätt

åkdon på fjädrar» (Dalin). — r. 15 Synd deras syn

förblinda: synd att förvilla deras syn, att bedraga dem.

— r. 17 Verklig' = verkligen.

S. 193.

N:o 97. Vhw 4 s. 104— 105. — (VU 2 s. 371— 372.)

Bellman, som här bjuder farväl till- makarna Widman
(se ovan s. 7^), tycks ha vistats på Elfvik åtminstone

sedan den 23 augusti, att döma av de båda föregående

dikterna.

S. 195.

N:o 98. Egh. utskrift i dedikationsexemplar av Zions

Högtid (Sthlm 1787; i guldtryck på pärmen: Fru
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Kempensköld; signum Vf 35, K. B.). Vhw 6 s. 286.

— Tryckt av R. Steffen i Bellman och hans diktning,

Sthlm 1908, s. 146.

Denna och de båda följande dikterna stå som dedika-

tioner i olika exemplar av skaldens religiösa arbete

Zions Högtid, som två år tidigare hade utkommit av

trycket, övre delen av det inhäftade dedikationsbla-

det till fru Charlotta Kempensköld, skaldens väninna

(se ovan s. fl), är numera bortskuret och har troligen

innehållit någon överskrift (jfr följ. dikt).

Överskrift i Vhw: 'Til Fru Kiempensköld vid öfver-

lämnande af Zions Högtid'. — Underskrift, med date-

ring, saknas i Vhw.

. 196.

N:o 99. Egh. utskrift i dedikationsexemplar till okänd

dam, som tillhör civilingeniör Sten Westerberg, Beate-

lund. Vhw 6 s. 286—287. — Tryckt i Sällskapet Bell-

mans Minnes festskrift, Sthlm 1914, s. 28, och av N.

Afzelius i Svenska bibliotek, Sthlm 1946, s. 236— 237.

Om denna dedikationsdikt till en onämnd fru se kom-

mentaren till föregående dikt, som har samma date-

ring.

Överskrift i Vhw: 'Til en annan i samma ämne'. —
Underskrift, med datering, saknas i Vhw. Dateringen

i egh. ms. har siffran '15' ändrad från '16'.
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S. 197.

N:o ioo. Vhw 6 s. 287.

Även denna dedikation av Zions Högtid till någon av

skaldens kvinnliga bekanta har avskrivits av Völschow

och i omedelbar följd med de båda föregående dik-

terna, vilket ger en utgångspunkt för dateringen. —
Ytterligare ett dedikationsexemplar av Zions Högtid

har nyligen påträffats i Upsala Högre Allmänna Läro-

verks bibliotek. Det är det äldsta kända i raden, sak-

nar vers men har på pärmens insida följande tillägnan:

Till fru Helena Margretha Widman Present af auctor

C. M. Bellman Den 22 december 1787. (Meddelat av

framlidne skriftställaren Bengt Åhlén.) Om fru Wid-

man på Elfvik se ovan s. yj.

^Överskrift i Vhw: 'Vid dylikt tilfälle ännu til en

annan*.

S. 198.

N:o 101. Vhw 4 s. 121. — (VU 2 s. 373—374.)

Om makarna Widman på Elfvik se ovan s. jj. Ori-

ginalmanuskriptet, med den av Völschow omnämnda
ritningen, är inte längre känt. Pehr Hilleström brukade

ofta ställa sin penna till skaldens förfogande i liknan-

de fall; jfr följ. dikt.

r. 8 slog Fortuna. Som sällskapsspel var fortuna popu-

lärt redan på 1700-t. Det har haft varierade former

men vanligen spelats med kulor, som man försöker
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placera i numrerade hål på spelbrädet. — r. 12 Bagage

(trestavigt!): följe, patrask. — på färjan. Någon bro-

förbindelse med Lidingön fanns inte vid denna tid,

utan man färjades över till ön från Ropsten på Norra

Djurgården. Först 1803 tillkom längre österut den

äldsta lidingöbron.

S. 199.

N:o 102. Ms. i renskrift, med egh. underteckning och

datering, och med bifogad teckning (se bild), sannolikt

av Pehr Hilleström (Autografsamlingen, K. B.). Vhw
4 s. 120. — (VU 2 s. 375.)

Bellman på hemfärd från Elfvik den 16 september 1789.

Laverad tuschteckning, troligen av Pehr Hilleström. Kungl. Biblio-

teket.

Sången till fru Widman är samtidig med den föregå-

ende till hennes make, och båda ha försetts med teck-

nade vignetter, troligen utförda av Pehr Hilleström.
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Överskrift i Vhw: 'Med en ritning som visar Auctors

öfverfart på Färjan ifrån Liding-ön 17 -—89 til Fru

Widman'. — r. 10 Hill (så i Vhw); Ms.: 'Lilla'. — r.

17
' cde; Ms. och Vhw: 'med'.

r. 5 fåfängt = förgäves. — r. 7 min färja, se ovan. —
r. 15 Elfviks Michel: skalden själv.

200.

N:o 103. Daglig: Allehanda, nr 225, 29 sept. 1789.

Om justitiarien Carl Fredric Bergman se ovan s. /38.

r. 2 Justitiarien, se ovan s. 141. — Armeens Flotta, se

ovan s. 139. — r. 8 Beveker: kommer. :
— Åbons, lant-

mannens, bondens; här symboliserande människan i

hennes ensamma kamp gentemot naturkrafterna och

förgängelsen. — r. 10 Bäst han en känning tycks af:

bäst han tycker sig känna, märka. — r. 18 Du Usling:

du arme, du fattige.

201.

r. 1 3 Påkallar = kallar på, utkräver. — hvälfver deras

sten: lägger över (reser) gravstenen.

202.

N:o 104. Vhw 4 s. 108.

överamiralen greve Carl August Ehrensvärd (f. 1745,

d. 1800) hade såsom befälhavare över skärgårdsflot-

tan av Gustaf III nödgats att leverera batalj mot en
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Carl August Ehrensvärd ritar.

Teckning 1780 av J. T. Sergell. Nationalmuseum.

överlägsen rysk eskader vid Svensksund den 24 aug.

1789. Striden slutade med ett svårt nederlag för sven-

skarna, vilket Bellman söker dementera i sin improvi-

seiade skåldikt. Enligt Hochschilds memoarer (del 2

s. 55) återvände E. till Stockholm den 28 sept., vilket

ger en utgångspunkt för sångens datering. Redan den

20 okt. befann han sig i Karlskrona (se G. Berghs edi-

tion av E:s brev, del 1 s. 195). Den hemvändande kri-

garen och konstfilosofen har tydligen välkomnats i

någon mer intim krets, kanske hos sin näre vän Sergel,

varvid Bellman föredragit sin lilla hyllningssång.
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r. 2 skärgärds-flottan, Arméns Flotta, se ovan s. 139.

— r. 5

—

6 Gastars och Neptuners: sjöfolkets, sjögas-

tarnas. — r. 8 lädrens: Augustin Ehrensvärd, Svea-

borgs och skärgårdsflottans skapare. ;— r. 10 Bör dub-

bas, bör förlänas riddarevärdighet.

S. 203.

N:o 105. Vhw 4 s. 106— 108.

Med en utvald trupp om 500 man hade baron Gustaf

Mauritz Armfelt (se ovan s. 119) den 30 sept. 1789

stormat och intagit en av ryssarna anlagd redutt på
Elgsö, nära Ingo kyrkoby (Tegnér, a. a. del 1 s. 310).

Den djärva och blodiga kampen genomfördes under

A:s personliga ledning och 'med fäld bajonett', såsom

Bellman helt exakt uttrycker sig. Redan den 2 okt.

hade Leopold från konungens högkvarter i Finland

sänt A. en elegant lyckönskningsdikt, på vilken denne

några dagar senare svarade med ett versifierat brev

(Elof Tegnér i Samlaren, 1881 s. 28). Från dec. 1789

till mars 1790 var A. hempermitterad och vistades i

Stockholm. Bellmans hyllningssång torde dock ha till-

kommit redan i okt. 1789, medan- 'affairen vid Ingo'

var på allas läppar i huvudstaden. Melodianvisningen

'Borgerskapets Tapto' kan ge en antydan om att skål-

dikten avsjungits vid någon patriotisk kollation inom

borgerskapets militärkårer, där skalden hade stark för-

ankring.

r. 10 vår gamla Ö, Atles ö: till Olaus Rudbeck ankny-

tande beteckning på Sverige. Se StU VII s. 60.
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S. 204.

r. 5 sprundar. Sprunda •= sätta sprund (tapp) i sprund-

hålet på en tunna. — fat — vinfat, tunna.

5. 205.

N:o 106. Vhw 4 s. 121— 122. — (VU 2 s. 161— 162.)

Den vackra skåldikten är riktad till överstelöjtnanten

vid Arméns Flotta Victor von Stedingk (f. 175 1, d.

1823), yngre bror till den av Bellman s. å. apostrofe-

rade Curt von Stedingk. Om striderna vid Porkala se

nedan. Sången bör vara från hösten eller vintern 1789,

då S. återvänt från krigsskådeplatsen till Stockholm.

På hans betydelsefulla insatser vid Viborgska gatloppet

och slaget vid Svensksund sommaren 1790 anspelas

nämligen ej. Sångens melodi är densamma som Bell-

man den 21 nov. 1789 använde för en hyllning till

borgerskapets militärkårer (Carlén 4 s. 171). Stedingk

nådde flottans högsta poster och blev 1818 general-

amiral. Han var som privatperson högt uppskattad på
grund av sitt älskvärda väsen och sin kvickhet. 1794
gifte han sig med en syster till de kända skådespeler-

skorna Löf (jfr StU VI).

r. 7 Kring Porkala än dina Vänner dig omringa. Från

Porkala udde vid Finska viken, sydväst om Helsing-

fors, angrepo svenskarna i slutet av juni 1789 en rysk

flottilj men tvungos efter några timmars strid att reti-

rera. I juli återupptogos striderna men utan framgång,

och då synes von Stedingk med sina fartyg ha infun-
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nit sig i det närbelägna Barösund (O. Nikula, Svenska

skärgårdsflottan 1756— 1791? Hfors 1933, s. 270).

Porkalaområdet var åren 1944— 55 utarrenderat till

Ryssland såsom militär bas. — r. 20 blomstrad gorge

= blomsterprydd barm.

207.

N:o 107. Vhw 6 s. 291—295. — (VU 2 s. 181— 185.)

Det fingerade tidningsnumret, en av Bellman gärna

odlad genre, är riktat till hans vän professor Sergell

(se ovan s. 141) på Tobias-dagen, som 1789 inföll på
en måndag och tydligen firades med någon festlighet

i bildhuggarens ateljé och bostad invid Hötorget (jfr

sista strofen).

r. 5 Ingo, se ovan s. 162. — r. 6 Extra Rådhus-Courier:

Wetz, den från Fredmans Epistlar kände sakföraren

Joachim Wetz, »Instantie-Trampare och Bröllops-

Poet». Om dennes borgerlige förebild, kamreraren

Gabriel Wettz, se StU II s. 19j. — r. 10

—

16 Re'n

bland Kämparne van o.s.v. Detta avsnitt är en direkt

parafras över de båda första stroferna i den något

tidigare hyllningsdikten till Armfelt (n:o 105 i denna

samling). — r. 16 Fienden, Ätt ifrån Ätt. Jfr ovan s.

203 r. 13: 'vår Ovän och hela dess Ätt'.

208.

r. 1 Norrbacka, värdshus strax utanför Norrtull, snett

emot Stallmästaregården; »fordom mycket besökt och

särdeles bekant för sitt goda tallstrunts-öl» (Carlén,
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Norrbacka utvärdshus, sett från nordväst.

Teckning av C. S. Hallbeck omkr. 1860 för Carlén-upplagan. Till-

hör Sällskapet Par Bricole.

del 4 s. 195). Norrbacka hörde till Carlbergs kungs-

gård; inte så långt därifrån hade Sergel sitt sommar-

ställe Ingenting — i varje fall bodde han där på 1790-

t. Värdshusrörelsen på Norrbacka uppehölls till 1882,

då stället ödelades av en eldsvåda. Omkring 1770 ar-

renderades lägenheten av traktören på Lorentzberg,

överhovdestillatören Carl Hagel, vilken Bellman hyl-

lade i sångspelet Marcolphus (StU VI). Omkring 1790

hette värdshusvärden J. Ekman. Även under följande

sekel skymtar Norrbacka emellanåt i litteraturen, bl.a.

i Strindbergs Röda rummet. Se härom C. Nath. Hed-

lund, Och här och där små krogar, Sthlm 1953. —
28. — Bellman X.
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r. 2— 3 Vid häcken till venster, emellan de glesa gra-

nar, som nedslutta ifrån Solna-parken till Haga grind:

det område som nu disponeras av Karolinska sjukhu-

set, i sluttningen mot Haga södra grindar. — r. 4 en

blind Yngling. Den blinde musikanten och sångaren,

'denna Solna-skogens Orpheus', återkommer i olika

varianter inom Bellmans dramatiska dikter från dessa

år; möjligen har någon känd folktyp vid Haga grin-

dar delvis stått modell, men i viss mån alluderar nog

skalden också på sig själv. Jfr StU VI s. 102. — r. 8

surtout, se ovan s. 102. — Adolph Fredrics församling:

Sergels hemförsamling. — r. 12— 13 Fångarnas rot-

huggning vid landsvägen och stockarnas timring under

yxornas spjelkning i skogen. Sannolikt anspelar Bell-

man här på de stora röjnings- och
.
byggnadsarbe-

tena vid Gustaf 1 11 : s nyanläggningar på Haga, vilka

ett par år senare också återljuda i »Fjäriln vingad syns

på Haga». Under krigsåren användes bl.a. ryska krigs-

fångar vid dessa kungliga arbetsföretag. — r. 15 Sol-

baddet, krog strax intill Hagalunds nyanlagda värds-

hus, som just vid denna tid övertog rättigheterna från

Solbaddet, samtidigt som krögaren Sahlbom där flyt-

tade över sin rörelse till Hagalund (Hedlund a. a. s. 84).

— r. 19 ovältrade, d.v.s. sandkärrorna. — r. 20—21

med hufvudet vändt åt Belle-Vue . . . den vördnads-

värde Rådsherren till ära. På Bellevue, den alltjämt

bevarade Paschska malmgården mellan Norrtull och

Roslagstull, hade på 1780-t. riksrådet och överståthål-

laren baron Carl Sparre sitt sommartusculum. Den

stora engelska park han där lät anlägga blev en pen-

dant till den kungliga planteringen vid Haga, på

Brunnsvikens andra strand. — r. 23 tullporten, vid
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Norrtull. De båda tullhusen där från 1740-t. äro ännu

i behåll. — r. 24 specialen, tulljournalen. — r. 24—25
Öfver-Directeurens barmhertighet. Om den musik-

intresserade överdirektören vid Kungliga Lanttullver-

ket Axel Kiellman (f. omkr. 1724, d. 1790), till vilken

Bellman 1784 riktade en supplik för den fattige tull-

skrivaren Halling, se StU IX s. 222. — r. 25

—

26 och

bugade sig för ett équipage ifrån Jerfva: anspelning på

Sergels och Bellmans vän Elis Schröderheim, vilken se-

dan 1783 hade sin sommarbostad vid Neder-Järva,

strax intill Ulricsdals slottsallé. — r. 31 confonium,

kolofonium, stråkharts; här även »styrketår».

. 209.

r. 11— 18 Tobias till sitt Namn finns än i flere Riken,

o.s.v. I strofen ledes Tobias Sergels härstamning upp

till huvudfigurerna i en av Bibelns apokryfiska böcker,

nämligen Tobit och hans son Tobias. Framställningen

ansluter sig, med för den bibelkunnige skalden karak-

teristisk precision, i detalj till Tobits bok. — r. 18 En

Bibel-Commission hade 1773 tillsatts av Gustaf III;

dess förslag till nyöversättning av Bibeln blev hårt

kritiserat och förkastades vid 1793 års jubelfest. —
r. 19 Ateliern, d.v.s. Sergels egen i statybildhuggar-

bostället vid Beridarebanan och Hötorget. — r. 20

Grefve Munck. Presidenten och ståthållaren greve

Adolph Fredric Munck (f. 1749, d. 183 1), Gustaf III :s

kände gunstling, tillhörde Sergels närmare umgänges-

krets; hans drag återgåvos av bildhuggaren i en por-

trättmedaljong. — r. 20—21 en viss Lyrisk Skald:

Bellman.
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S. 210.

r. 9 ''därför; Vhw: 'därföre'.

r. 2 Kring Psyches buste, uppå dess alabaster-ruta: Ser-

gels berömda grupp Amor och Psyche med dess posta-

ment, som möjligen täcktes av alabasterrutor. —
r. 13 Ehfnsvärds öga: Carl August Ehrensvärd, en av

Sergels närmaste vänner; se om honom ovan s. 160.

— r. 13

—

16

De trotsa Ebr }

nsvärds öga,

När de berömma dig,

Ocb de frukta föga

Artisternas intrigue.

Denna dunkla passus torde innebära, »att Ehrensvärd

och även andra konstnärer kritiserat tanken att för

detta enskilda konstverk resa en hel helgedom», ett

tempel vid Haga (R. Josephson, »Bellman, Kellgren,

Sergel», Sthlm 1955, s. 28).

S. 211.

N:o 108. Dagligt Allehanda, nr 292, 16 dec. 1789.

Minnesdikten över förste kammartjänaren Hans Pohn-

sen, med dess markerade senhöststämning, är troligen

skriven först i dec. 1789, då den publicerades i Dag-

ligt Allehanda. P. hade avlidit på Årsta sätesgård

några månader tidigare, den 5 aug., i sitt 821a år. Han
var morbror till ägaren av Årsta, Bellmans umgänges-

vän, ryttmästaren Christian Hinric von Schnell (se

StU IX s. 28), och hos denne och hans maka Mertha
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» Abrsla t forna dagar, med gaffeln af det bus, som ansågs qfarståll sedan Birger Jarls tid

Efter en <j" egendomen förvarad gammal oljemålning.» Träsnitt t Ny Illustrerad Tidning 1868

Årsta gärd, sedd från sjösidan.

Träsnitt efter en oljemålning, som tillkommit efter en ombyggnad
av stenhuset 1795.

Helena Reenstierna hade den gamle trotjänaren vid

hovet funnit en fristad på ålderdomen. P., som var

holländare till börden, hade vid unga år kommit i

konung Adolph Fredrics tjänst, medan denne var

furst-biskop av Lubeck, med residens i den holsteinska

staden Eutin. År 1730 räddade han genom rådigt in-

gripande sin tjugoårige herre från att drunkna, en

händelse som han skildrat i en egenhändig relation, nu

förvarad bland Årstafruns papper i Nordiska Museet.

Han åtnjöt sedan i hög grad Adolph Fredrics förtro-
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ende, följde honom till Sverige, avancerade till förste

kammartjänare och fick vid kungens död bl. a. över-

taga en stor del av dennes dyrbara garderob och ett

av kungens guldur. P. jordades i den von Schnellska

familjegraven på Brännkyrka kyrkogård. Se f. ö.

Årstadagboken samt Arvid Stålhanes art. om P. i

Svenska Dagbladet, 25 juni 1944.

r. 7 en mulen vik: Årstaviken. — r. 15 röjt = upp-

visat.

S. 212.

r. 11 ögats plan, dunkelt uttryck, troligen feltryck

(öppen plan?). — r. 14

—

16

Märk ett uråldrigt hus,

Som i sex seklers grus

Stått, Birger Jarl till heder.

En gammal byggnad på Årsta ansågs vara uppförd av

Birger Jarl, vilken enligt traditionen skulle ha ägt går-

den på 1200-t. — r. 23 Otröstlig i sin sorg, d.v.s. sor-

gen efter den oväntat bortryckte kung Adolph Fredric.

5. 213.

r. 7 verldens kännedom = kännedom om världen. —
r. 17 Arm = fattig. — r. 18 sig förmoda = vänta sig.

— r. 21—24

Men för at rikt aflåta

Den Trycktas understöd

Blef tidens öfverflöd

För honom ock en gåta.



Kom m en t ar i7i

Denna dunka tirad kan möjligen tolkas sålunda: för

att han i rikt mått skulle kunna lämna den betryckte

hjälp, förblev samtidens överflöd även honom själv

främmande.

S. 215.

N:o 109. Vf 32 (egh.), Vhw 4 s. 106. — (EU 2 s. 285.)

Den bitvis något dunkla strofen utgör en hyllning till

kanslirådet Nils von Rosenstein (f. 1752, d. 1824),

Svenska Akademiens ständige sekreterare sedan dess

tillkomst 1786. Hans gestalt sammanställs här med fa-

derns, den store läkaren Nils Rosén von Rosenstein (f.

1706, d. 1773).

Överskriften i Vhw: 'Til Cantzellie Rådet v: Rosen-

stein 1789'. — r. 5 skräck; Vhw: 'glänts'. — r. 6 den;

Vhw: 'som'. — r. 8 lyder i Vhw: 'Vänskapen bugar

och Kron Prinsen beder'.

r. 3 ditt glas: timglaset. — r. 5 Glöm Rosenstein: här

åsyftas alltså fadern, Nils Rosén von Rosenstein, som

genom sin läkarverksamhet »bräckt dödens glas och

lie». — r. 9 Gustaf Adolphs, kronprinsens; Nils von

Rosenstein var hans lärare, hans 'trogna Vän ock Fos-

terfar'.

S. 216.

N:o 1 10. Vs 104 a: 2 s. 9— n. — Publicerad av N.

Afzelius i Bellman lever än, Sthlm 1949, s. 44—47.

Den versifierade almanackan, älskvärd och uttrycks-

full i varje detalj, torde vara skaldens sista dikt till



Kommentar

hovgulddragare Widman (se ovan s. yf). Den trogne

vännen på Elfvik avled nämligen blott ett par veckor

efter årsskiftet, den 15 jan. 1790, och novemberstrofen

om livets flyktighet blev alltså snabbt aktuell.

217.

r. 10 Dåren löpa må April! = en aprilnarr må springa

åstad som en tok. Gammalt uttryck, av omstritt ur-

sprung, sannolikt med »sin upprinnelse i gamla upp-

sluppna vårfester med ty åtföljande upptåg av olika

slag» (Hellquist). Frasen återkommer i varierad form

i en bitter dikt av Bellman från bysättningshäktet i

april 1794 (Elisabeth Westmans visbok, Sthlm 1927,

s. 36):

Är mödan wärdt at wara til?

Procentare dig buga,

Som ständigt löpa måst April

At dubbla räntor suga . . .

— r. 13 Sommar-fogeln = fjärilen. — r. 14 stig =
steg, »språng».

218.

r. 14—15
det Pack, som flyttar

Tjenst ur tjenst båd från och till:

opålitliga tjänstehjon, som ofta byta plats. Den ordi-

narie »fardagen» var bestämd till michelsmässan, den

29 september; i Stockholm hade dock tjänstehjonen

rätt att byta plats även den 2 april. — r. 20 stigor =
stior.
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S. 219.

r. 10 simla (dial.) = semla, fint vetebröd.

173

S. 220.

N:o in. Vhw 6 s. 295—296.

Adressaten är tydligen någon ansedd herre; hans namn

är okänt. Nyårshälsningen präglas av en viss krigsleda

och pacifism, betecknande för den betryckta stämning-

en i huvudstaden vid årsskiftet, då man stod inför ett

nytt år av oviss kamp gentemot Ryssland.

r. 7 ''härjad; Vhw: 'härja'. — r. 9 ''Jordens; Vhw:

'Jorden'. — r. 22 *Äradt; Vhw: 'Ärad'.

S. 222.

N:o 112. Vhw 4 s. 125. — (VU 2 s. 376.)

Visan ger några glimtar av en sjöfärd från staden till

Elfvik, hovgulddragare Widmans gård på Lidingön

(se ovan s. 7/).

r. 7 Långnäs, gård på Lidingön, vid Hustegafjärden,

ett stycke väster om Elfvik. Den tillhörde vid denna

tid kyrkovärden Olof Liding (se härom B. Wedberg,

Lidingöliv i gamla dar, Sthlm 1924, s. 29 f.). — r. 10

Tuppen på Sanct Clara, torntuppen på Clara kyrka.

— r. 15 Hustegan, Hustega, gård på Lidingön, norr

om Hustegafjärden liksom Långnäs, men något längre

åt väster. Ägare var vaxholmsborgaren Anders We-
landt (Wedberg, a. a. s. 28).
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S. 223.

N:o iij. Vhw 6 s. 26$—269.

Dikten är i Vhw inskriven bland stycken, som mesta-

dels äro från 1789. Måhända är den något senare och

anspelar möjligen på Pehr Widmans bortgång, som in-

träffade den 15 jan. 1790 (se ovan s. 172).

S. 224.

N:o 114. Vhw 3 s. 116— 118. — (VU 2 s. 237—239.)

Mårtensgås-sången är riktad till skaldens svåger, kro-

noinspektoren och kamreraren vid Kronobränneriet på
Kungsholmen Martin (Mårten) Lindström och dennes

hustru. Om L. se ovan s, ij.

r. 6 klämta i klockstapelen. Vid denna tid hade Kungs-

holms kyrka ännu kvar sin gamla klockstapel, som var

byggd 1674 och revs 18 10, då kyrkans torn äntligen

fullbordats. Klockstapeln låg rätt nära Kronobränne-

riet, på höjden mellan Klockstapelsgränd, nuv. Parm-

mätaregatan, och kyrkan. Det var alltså där man
klämtade vid eldsvådor på Kungsholmen. — r. 8 rack-

bouteiller. Rack = arack, arrak, se ovan s. 759. —
r. 14 balt = ofanligt, övermåttan. — r. 15 osar =
ångar, ryker, doftar. — med skyldiga prål: med veder-

börliga grannlåter, här väl goda ingredienser. — r. 18

vads = slå vad. — r. 21 fat, vinfat, ölfat.

S. 225.

r. 4 Holmen = Kungsholmen. — r. 7 Värdinnans väl-

gång. Om Martin Lindströms maka, Anna Margaretha
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Grönlund, äldre syster till fru Lovisa Bellman, se StU

IX s. 69.

S. 226.

N:o 115. Vhw 3 s. 118— 120. — (VU 2 s. 240—242.)

Även denna Mårtensgås-sång, där Martin Luther får

figurera som anfader till den traditionsrika festdagen,

torde ha avsjungits hos Martin Lindström (se ovan).

r. 1 1 Fru Doctorinnan: doktor Mårten Luthers hustru,

Catharina von Bora.

S. 227.

r. 7 krås = innanmäte, gåskrås. — r. 10 pirögd, med
plirande ögon.— r. 14 trossar — trotsar.— r. 18 fatets

blå förgyllning: ett stekfat med dekor i blått och guld.

S. 228.

r. 2 koftan (med tonvikt på sista stavelsen) = kaftan;

lång prästrock.

S. 229.

N:o 116. Vhw 6 s. 106—107. — (VU 2 s. 287—288.)

r. 3 discont-lån, lån som erhölls mot avläggande av

förskottsränta. — r. 5 blankarden. Blankard, brancard

(fr.): »Svankträ på ett vagnsunderrede» (Dalin). Jfr

StU I s. CCLXIII. — r. 6 korg, vagnskorg. — r. 7

Cautionisten = borgensmannen.
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Dikten, som anknyter till Bellmans välbekanta skämt

med Telje stad och rådmän (jfr Fr. Sg n:o 33), är

Carl Jacob Lundström.

Oljemålning 1786 av Lorens Pasch d. y. Foto i Sv. Porträttarkivet.

sannolikt skriven till skaldens glade vän Carl Jacob

Lundström (f. 1755, d. 1800). Denne blev 1786 sekre-

terare vid Generaldiskontinrättningen och 1790 asses-

sor i Bergskollegium; mellan dessa år bör dikten alltså

ha tillkommit. Om L. se StU I s. CCXLI, J. A. Alm-

quist, Bergskollegium, Sthlm 1909, och Sällskapet Par

Bricole, Sthlm 1946, s. 91.
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S. 230.

r. 7 Bäcken, Bäckens värdshus vid östra sidan av Norr-

tullsgatan, i kv. Skallmejblåsaren, var ett av Norr-

malms mer kända näringsställen, uppkallat efter grun-

daren, traktörsåldermannen Carl Fredric Bäck. Se vid.

StU VII s. 64.

S. 231.

N:o 117. Vhw 4 s. 93—94. — (VU 2 s. 233—234.)

Vilken Carl bordsvisan riktats till är icke känt. Den
synes i Vhw vara inskriven omkr. 1789.

r. 19 '"fast; Vhw: 'at\

S. 233.

N:o 118. Vf 32 (egh., 1 s. folio), Vhw 6 s. 287. —
(EU 2 s. 323.)

Även denna dikt på Carl-dagen tycks i Vhw vara in-

förd omkr. 1789. Det egenhändiga ms., som ingår i

Vf 32, har möjligen tillhört fru Helena Quiding (se

ovan s. i2j)\ samlingen innehåller nämligen två andra

dikter i egenhändig utskrift, som äro riktade till henne.

Överskriften i Vhw: 'Auctor til sig sielf, på sin

Namnsdag, på skiämt'. — r. 7 lyder i Vhw: 'eller

Tupp i Fröjas Hof. — r. 9 i Vhw: 'Könets ömma til-

flygt bli'. — r. 11 i Vhw: 'bärs af stadens Politie'.
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r. 7 Liksom för?- i Fröijas haj: jfr föregående dikt,

strof i vers 10. — r. 8 pä Gubbedistan, bland gifta

män. Jfr ovan dikt n:o 86, strof i. — r. io Lazarettet,

närmast Serafimerlasarettet.
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Originalmanuskriptet till dikt n:o 4, i Borgå Gymna-
siebibliotek, skiljer sig på flera punkter från avskriften

i Vhw, som lagts till grund för texten här. Original-

utskriften lyder:

Den 10 Nov 1785

Mårten Lutter i dag ur sin multnade wägg,

ropar Mårten — hwa är du? — prässa drufwornas

drägg;

Gamla Mårten Biskopp med sitt wördiga skägg,

hälsar dig Bror Mårten bryna knifwarnas ägg.

Gåsen glittrar på fatet, fullproppad ock fet,

slikt benrangel så prägtigt lämnar eij en Poet,

denna gåsen gjödder i Kungsholmens Planet,

det sad Mårten Lutter sielf — gu tår till valet —
Samtliga wänner — båln långt i från

ha den ähran att dricka Mårtens skål ock han[s] son.

Mårten Lutter i dag ur sin multnade wägg
Han ropar Mårten prässa drufwornas drägg —

Du är wänlig en karl med förstånd ock respect,

gamla fäder inlifwa Dig i dag i sin Slägt,

när du wårdar kronans drätzel, gjör du det käckt

i från morgonrådnan in till stjernornas fläckt

Men om wänskap dig söker — gu tår slå i mer,

är du wän uti botten och eij mera kamrer,
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eij försagd ock rädd, ock dum, willrådig som fler.

redig du din ziffra på ditt papper du ser.

Samtliga wänner — Båln långt i från,

ha den ähran att dricka Mårt[e]ns ,skål far ock son

du är wärcklig en karl med förstånd och respect

de gamla fäder räkna dig i sin slägt —

Må ditt hus då förkofras, den korta wår stund

wi kring swäfwa på denna wår så sor[g]liga rund.

Snart allt ramlar, Borgar, fästen, alt går i grund

lef du mediertid då lycklig med din Grönlund —
Klappa Barnen ock sjung med din Maka så här

Kom mitt barn, kom min maka, hwad din famn är

mig kär —
mera1 dyrbart eij försynen hje[r]tat förär

drick en skål Bror Mårten nu ditt glas nu frambär —
Samtliga wänner Båln långt i från

ha den ähran att dricka Mårt[e]ns skål ock hans son

må ditt hus då förkofras, den korta wår stund

wi swäfwa kring om denna sorgliga rund —

Ett försvunnet originalmanuskript till dikt n:o 12 har

nyligen återställts till Par Bricoles arkiv (i foliovolym,

bd 89 a). Det företer inga nämnvärda avvikelser från

trycket här. Vers 21 lyder i Bellmans utskrift: 'bred-

wid hans inte qvartaP.

1 Ändrat från: Alt mera.
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29. — Bell ni an X.
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Till skillnad från bruket i tidigare delar kommer sådana dikter att

här nedan förbigås, vilka med stor sannolikhet icke varit avsedda att

sjungas. Därjämte bör anmärkas, att det s. k. Par Bricole-manu-
skriptet (beskrivet av E. Sundström, Ny Bellmansmusik, Svensk
tidskr. för musikforskn.. 1927), som åberopats i tidigare delar, om
än med uttrycklig reservation, fr. o. m. denna volym lämnats utan-
för diskussionen, då dess värde som källa på såväl yttre som inre

grunder måste anses som mycket tvivelaktigt.

> V i v a t . klang, min vackra Gumma»
(s. 4-6).

Enl. Carlén III s. 315 har denna dikt samma melodi

som Fr. Sg nr iz (»Mina björnar, samlen Eder»"), se

StU IL s. 106. Drakes åsikt att melodien är en -svensk

national-melodi» bestyrkes av X. Dencker, som visat (i

Melodien till Klippingshandskar, i Studier och uppsatser

tillägnade Otto Andersson . . . Åbo 1929, s. 56— 74) att

melodin varit riirigt använd, särskilt till kärleks- och

friarevisor, till I. Holmströms populära »Klippingshand-

skar jag dig giver-. Dalins »Kulna höst» och fru Nor-

denflychts »Sköna Iris sad' Clianter». Dikt och melodi

avtryckas i musikbilagan som nr 1.

»Mårten Luther i dag ur sin multnade
vägg» (s. 7—8).

Vhw III s. 12c uppger som melodi »Nå ödmjukaste tjä-

nare», d. v. s. Er. Sg nr 9, som går tillbaka pa marschen
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i 3;e aktens io:e scen av Kellgren-Naumanns opera »Gu-

staf Wasa». Operan hade sin premiär den 18 jan. 1786.

Det är emellertid anmärkningsvärt att föreliggande dikt

och Sg nr 9 tillkommit redan 1785. Antingen har Bell-

man känt till den av Naumann använda marschen långt

före premiären eller också kan Naumann ha använt en

förut känd marsch. (För det senare alternativet kunde

möjligen tala att marschen även förekommer i Kunzens

opera »Vinhösten». Den hade dock premiär först 1796,

varför det även är tänkbart att Kunzen kan ha fått den

från Naumann!) För visans sammanhang med Fr. Sg nr 9

talar rad 10 i första strofen, som i Fr. Sg nr 9 lyder »Ha
den äran vid Fru Värdinnans skål buga oss». — Dikt och

melodi intagna i musikbilagan som nr 2. — Samma me-

lodi passar även till nr 101, »Nå, ödmjukaste Tjenare, tu-

send stor tack».

» B a c c h i Män, skull er behaga» (s. 9— 11).

De korta versraderna och mazurkarytmen tala för att

dikten har sjungits; källorna ge dock ingen anvisning om
använd melodi.

»Ack, se Processen, gif rum!» (s. 13— 14).

I den ena av de båda upplagorna finns en melodi- och

en basstämma tryckta, vilket är något ytterligt sällsynt i

tillfällighetstryck. Melodin är densamma som Åhlström

bearbetat och använt vid utgivningen av Fr. Ep. 38 (»Un-

dan ur vägen»). För samtiden var marschen välkänd. Den

förekommer sålunda bland den samling militärmarscher,

som Gust. W. Siegroth sammanförde till Södermanlands

regementes möte och mönstring 1774 och återfinnes där

under rubriken »Grenadiär tropp»; musikalierna förvaras



Musikkommentar 185

i Musikaliska akademiens bibliotek (signum: Ser. 1 nr

5 1 17). Det har sitt värde att följa hur den ursprungliga

militärmarschen (återgiven här nedan) med dess marke-

rade rytmer göres mer ägnad för sång, först i den före-

liggande versionen från 1785 och därefter iÅhlströms ryt-

miskt utjämnade gestalt från 1790. Dikten återges jämte

melodi och basstämma från originaltrycket i musikbila-

gan som nr 3.

»Grenadiär tropp» i Siegroths samling från 1774.

»Från tornens gluggar» (s. 16— 18).

Dikten har sannolikt sjungits; melodin är okänd.

»Hvad är klockan nu på dagen» (s. 22).

I avskriften »P. B. -tal 1778— 1787» betecknad som

»Visa vid bordet». Den har alltså sjungits; melodin är icke

bekant.

»Beate Mari satt uti högan-lofts-bur»
(s. 23—26).

Sången har återgivits av Drake i bd 3 som nr 49. Han
räknar melodin till gruppen »svenska national-melodier».
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Mest känd var den som ton till O. Carelius' »Hönsgum-

mans visa» och återfinnes under denna rubrik i Abbe

Voglers »Pieces de clavecin» [Sthlm 1797], s. 16, och ti-

digare hos denne i hans opera »Gustaf Adolf och Ebba

Brahe», akt 2, med annan text. I bägge fallen avviker

melodien i inner- och slutrefräng från den form Drake

meddelat. Bellmans dikt anknyter i refrängerna till folk-

visan »Herr Peder og liden Kirsten de sådde over Bord»

(se Udvalgte danske viser fra Middelalderen . . . utg. af

Nyerup of Rahbek, T. 5, Kjhvn 18 14, s. LVI), använd

bl. a. av Holberg i »Jeppe paa Bjerget» (akt 1 scen 6), och

Dalins omtyckta imitation, »Gammal visa . . . den 19 april

1759», som börjar »Liten Kerstin hon satt uti högan lofts

sal». Samma melodiska form med halvkadens efter inner-

refrängen återkommer även i BPA (s. 144) till Bellmans

»Herr Bacchus var en riddare båld» (Carlén III, s. 420),

medan melodin till »Hönsgummans visa» och Drakes

uppteckning ha halvslut redan före innerrefrängen. Var-

ken »Beate Mari» eller »Så har nu vid Högland . . .»

(StU VII s. 202 f.) kan använda den i BPA återgivna

melodin, i vilken den fem takter långa eftersatsen note-

rats så att den i försatsen naturliga daktyliska rytmen

utplånats. I musikbilagan återgives visan som nr 4 efter

Drakes uppteckning. Drakes ackompanjemang har ute-

lämnats på grund av att det utmärker sig för kromatiska

genomgångstoner, som tillhöra romantikens harmonik. —
Om »Hönsgummans visa» se även StU VI s. 267.

»Välkomna till det rum» (s. 41—43).

I handskriften »P. B. -tal 1778— 1787» uppges, att ele-

gien blev »afsjungen vid bordet». Det är dock obekant

vilken melodi som därvid användes.
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» A d a m var törsta Man» (s. 44— 45).

Metern med de korta rimmade verserna — jfr »Joa-

chim uti Babylon» — talar uttryckligt för att visan

sjungits; någon autentisk melodi kan icke påvisas.

-Farväl, mitt kära Barn» (s. 50).

Denna elegie har J. M. Kraus tonsatt. Den finnes beva-

rad i utskrift av J. Wikmanson i en visbok, som tillhört

fru Gustava Palmstedt och senare tillfallit K. B. (sign. Vf

37, s. 4c—41); se Stellan Mörner, Tvä visböcker från

1700-talet med musik av
J. Wikmanson och J. M. Kraus

f'Ord och Bild, 1949, s - ^f-)- Sången återfinnes i mu-

sikbilagan som nr 5 efter den nämnda handskriften med
undantag för efterspelet, för vilket den tryckta versionen

föredragits såsom mer överensstämmande med modern

notering; handskriftens åtta takter har i trycket noterats

såsom Fyra med tempobeteckning adagio.

»Lilla Charles, sot sött i frid (s. 53— 54).

Carlén uppger (IV, s. 184 not), att melodin till denna

visa jämte »Lilla Carl uti sin kolt» (här nr 54) och »Gla-

da morfar» (den 5 febr. 1792) »uppgifves vara kompo-

nerad av "Dybenius" [väl Gustaf Diiben?] för "prins

Carl" sedermera Carl XII». Carléns uppgift saknar fak-

tisk grund. Melodin är nämligen mycket gammal — den

kan följas tillbaka till medeltiden — och har fått stor

spridning i Norden icke minst som underlag för vagg-

visor, av vilka »Ro, ro till fiskeskär» och »Lilla Lasse

sitter och gråter» torde vara de mest kända; se C. A. Mo-
berg, Tvä kapitel om svensk folkmusik, 2, i Svensk tidskr.

för musikforskn., 1950, s. 25—49. Melodin har säkerligen
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även använts till »Prins Carls vaggvisa» (för Carl XIII)

av okänd författare, (Textbörjan: »Sof nu sött, vår Stor-

Amiral!»), som troligen givit Bellman anslaget till före-

liggande visa (se C. Fehrman, Bellmans vaggvisa och

Karl XIII:s, i Sydsvenska Dagbladet Snällposten den ii

nov. 1953). — Drake har meddelat melodin i bd 3 som

nr 47. Drakes version — med utelämnande av hans fria

harmonisering — återgives i musikbilagan som nr 6.

»Stanna här vid Bränneri» (s. 78—79).

Den konstrika metriska byggnaden och främst de ut-

satta beteckningarna »Fin» och »Dacap» tala för att

visan skall sjungas; intet är dock känt rörande vilken me-

lodi som skall användas.

»I rad, i rad! Gif, Manskap, akt!» (s. 84).

Vhw IV s. 31 anger som melodi: »Marche av Nau-

mann». Ur Naumanns opera »Gustaf Wasa», som hade

premiär den 19 jan. 1786, har Bellman använt dels en

marsch i akt 2 scen 6 till bl. a. Fr. Sg nr 21 (»Så lunka

vi så småningom»), dels en marsch i akt 3 scen 10 för

bl. a. Fr. Sg nr 9 (»Nå ödmjukaste tjänare . . .»). Ingen-

dera av dessa lämpar sig till ifrågavarande dikt. Enär

Völschows uppgifter få anses som pålitliga, skulle den

sökta marschen möjligen kunna vara en marsch i sista

scenen av andra akten av »Gustaf Wasa», det mest ak-

tuella verket av Naumann. Marschen återges här nedan.

För att dikten skall passa, måste emellertid marschens ryt-

miska profil förenklas till jämna fjärdedelsnoter. (Den

metriska utfyllnaden »Läggom an» passar dock förträff-

ligt till sista takten.) Då detta får betraktas som en hypo-

tes, har texten här icke lagts under melodin.



» E 1 f v i k e n är skön» (s. 85— 86).

Någon melodi till denna bordsvisa är icke bekant.

»Mellan tårtor och klenäten» (s. 87).

Troligen har denna skåldikt sjungits.

»Ned i köket mår jag bra» (s. 98—99).

Det musikaliska formschemat anges klart av de utsatta

beteckningarna »Fin» och »Dacap». Vhw saknar melodi-

hänvisning.

»Standaret vecklas in i dag» (s. 107— 108).

Vhw anger ingen melodi för denna skåldikt. På ryt-

miska och metriska grunder synes Fr. Sg nr 21, »Så lunka

vi så småningom», mycket väl kunna användas. Melodin,

hämtad ur Naumanns »Gustaf Wasa» (akt 2, scen 6) har

Bellman använt flera gånger efter premiären i januari

1786, förutom till denna dikt (nr 50) även till nr 53, 63,

65 och 117. Det bör emellertid anmärkas att medan nr

53 och 65 helt ansluta sig till förebildens rytmisering av

andra reprisen — med dubbel-tidig, punkterad upptakt
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— har nr 50, 63 och 117 i samma repris en-tidig upptakt

och genomgående jämna åttondelar såsom i första repri-

sen. I denna varierade form återges ifrågavarande visa i

musikbilagan som nr 7.

»Spel upp en dans, stig Spelman opp»
(s. 113— 115).

Sondén VI, s. 367 anger som ton Fr. Sg nr 21, »Så

lunka vi så småningom». Jfr anmärkning ovan vid nr 50,

»Standaret . . .».

»Lilla Charles uti sin kolt» (s. 116).

Melodien är säkerligen densamma som till visan »Lilla

Charles, sov sött i frid», nr 29; musikbilagan nr 6.

»Nu blir på denna dagen» (s. 117— 118).

Sondén VI s. 367 anger som melodi till sången »Du
som i Bacchi gårdar» (Sondén I s. 227) med rubriken

»Barbara fest på Börsen den 8 dec. 1786», vid vilken dock

ingen melodi finns angiven. Den originella, korthuggna

metern med ekofraser fordrar en melodi, som avviker

från den typ Bellman vanligen använder. Varken någon

autentisk eller sannolikt använd melodi kan föreslås.

»När som en torstig Man går fram» (s.

121— 123).

Detta »impromtu» har säkerligen sjungits, obekant på

vilken melodi.

»Opptänd, du sol, din fägring och färg»
(s. 128— 129).

Har sannolikt sjungits; melodin är okänd.
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»I Fröjas Döttrar, dörrn igen» (s. 133—
134)-

Sondén VI, s. 372 anger som ton »Så lunka vi så små-

ningom», Fr. Sg nr 21, densamma som till nr 53, »Spel

upp en dans . . .»; se musikbilagan nr 7.

»Glada bygd, så täckt belägen» (s. 135).

Källan saknar melodihänvisning, men visan har av ge-

nerationer sjungits på samma melodi som Fr. Sg nr 64,

»Fjäriln vingad». Samma ton har Envallsson använt till

»Bobis bröllop», som hade premiär tre dagar efter det

denna dikt sjöngs första gången (se O. Byström, När till-

kom »Fjäriln vingad?», Bellmansstudier, 11, Sthlm 1952,

s. 45—47). Visan återges i musikbilagan som nr 8.

»Kring Helso-Gudens blomstertron»
(s. 136—137).

Vhw IV s. 73 uppger som ton »I Bacchi glada ålder-

män» (Carlén III, s. 236). Carlén i sin tur visar på Fr. Sg

nr 21, »Så lunka vi så småningon», vilken även lämpar

sig utmärkt till föreliggande dikt. Jfr anmärkningen vid

nr 50, »Standaret . . .».

»Som Vänskap ej kan annat mena» (s.

138);

»Sjungom vid vinets kar» (s. 138);

»Hedvig, hvad tänker du» (s. 138);

»Vid bordets fyllda krus och kanna»
(s- 139);

»I Hälso-Gudens Tempel inne» (s. 139);
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»Vid Hälso-källans tysta dal» (s. 139).

Ovannämnda sex skålar ha säkerligen sjungits. Melo-

dierna äro icke kända. För den första, fjärde och femte

kan möjligen en mazurka, omfattande åtta takter, ha an-

vänts. Da Capo-form har tydligen melodin haft till den

sjätte skålen: det »fin», som nu står vid andra radens slut

torde bättre höra hemma efter fjärde raden.

»Systrarne skola Ej sitta Vän vid Vän»
(s. 140—142).

Visan har säkerligen sjungits (se sista strofens »Sjung-

om nu alla»), men källan (Vf 30, s. 5) ger ingen ledning.

En kontradans i Fr. Åkerhielms notbok (K. B., S. 136, nr

164) med titeln »Sabbatsberg», som på grund av ålder och

lokal anknytning möjligen kunde komma ifråga som me-

lodi, är otänkbar av metriska och rytmiska skäl.

»Natur, dina fagraste stunder» (s. 143).

Vhw IV s. 66 anger som melodi »November den 15 da-

gen», d. v. s. Fr. Sg nr 48. Visan återges med denna me-

lodi i musikbilagan som nr 9.

»Bindom blommor uti kransar» (s. 144).

Vhw IV s. 68 hänvisar till melodin »Kom, sad
5

Bac-

chus, kom min Nunna» (Carlén III, s. 94). Melodin åter-

finnes hos Drake i del 3 som nr 35. Såsom redan Flod-

mark anmärkt (K. B. sign. R 32: 3) förekommer melodin

emellertid bland J. Elers' »Glada qväden» (Sthlm 1792)

till sången nr 22. Som komponist anges i musikbilagan

Stenborg; ackompanjemanget torde Åhlström, som gra-

verat musikbilagan, ha utfört. Med sin pastorala 6/8-takt
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passar denna melodiform bättre än Drakes version i 2/4-

takt till föreliggande visa, och beledsagningen uppvisar

heller icke den för romantiken utmärkande kromatiken.

Den äldre versionen hos Elers har därför föredragits i

musikbilagan, där den återfinnes som nr 10.

»Lilla Vän, ännu en sang* (s. 151— 152)

Den har säkerligen sjungits på samma melodi som vagg-

visan »Lilla Charles, sof sött i frid» (s. 53), se musikbila-

gan nr 6.

»Hit från Finland i fläng» (s. 153— 154).

Har förmodligen sjungits till melodin av en marsch,

obekant vilken.

»Inom vinterns värmda stuga» (s. 161—
162).

Denna visa har enl. O. Byström (När tillkom »Fjäriln

vingad» ... s. 47 not 1) sannolikt föredragits på samma
melodi som Fr. Sg nr 64, »Fjäriln vingad . . .», även an-

vänd till »Glada bygd, så täckt belägen»; musikbilagan

nr 8.

»Hurtigt, Maja Lisor» (s. 167— 168).

Visan har sannolikt sjungits; uppgift om melodi saknas

dock.

»Brudgummen u t a f dagen» (s. 174— 175).

Anmärkningarna i marginalen »Fin» och »Dacap» be-

styrker att visan sjungits och att den haft dacapo-form.
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»På Mademoiselle Albertina Berg-
mans Namnsdag den 24 April 1789»
(s. 176—179).

Denna tillfällighetskantat har säkerligen skrivits med
tanke på att sjungas. Varken hänvisningar till använda

melodier eller notmaterial ha bevarats.

»Lugna källa, täckt belägen» (s. 183).

Visan har troligen sjungits. Eftersom den äger samma

metriska byggnad som Fr. Sg nr 64, »Fjäriln vingad», en

vanlig symmetrisk form, kan det tänkas att visan före-

dragits på denna melodi.

»Lof-öns små vänner» (s. 186— 187).

Som melodi anför Vhw IV s. 112 »Gud han bevara»,

en annan Bellmansdikt (Vhw IV s. 105); samma kort-

huggna meter och därmed förmodligen samma melodi har

även begagnats till »Canon på Drottningens höga namns-

dag . . .», »Prydd med den ära» (den 22 juli 1788), se

StU VII s. 202. Sången finns icke bevarad tillsammans

med melodi. Det kunde sättas i fråga, huruvida den kan-

ske icke särskilt originella inledningen »Gud han bevara»

kan anspela på och ha sin melodi från en kör i Voglers

opera »Gustaf Adolf och Ebba Brahe», som hade premiär

den 24 jan. 1788. I andra akten scen 14 förekommer en

kör med texten »Gud bevara för allan fara, Gud bevara

vår gode Kung», som är placerad omedelbart före mar-

schen »Käcka gossar», av Bellman använd bl. a. till Fr.

Ep. nr 53, »Vid ett stop öl». Det kan invändas, att Vhw
hänvisar till »Gud han bevara» och ej »Gud bevara»;

å andra sidan underlättar det inskjutna »han» deklama-
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tionen. Enär likheten kan vara tillfällig, har dikten icke

lagts under melodin. Den återges nedan i ursprunglig form

(a) och en hypotetisk version till ifrågavarande text (b).

Mot hypotesen synes tala att melodin, som ju även an-

vänts till ovannämnda »Canon . . .», i operan icke fram-

föres i imiterad sats, som kanon, och ej heller kan utföras

som kanon, även om den genom sitt format och anslag

kunde föra tanken på denna i sällskapligt musicerande

omtyckta teknik.

»Nu är det så på Elfvik fatt» (s. 192).

Har sannolikt sjungits; melodin okänd.

»Så skilj oms åt med upprörd själ»
(s. 193—194).

Har troligen samma melodi som »Första visa Auctor

skrifvit till sin Fru» och »Sjung fritt dens skål vid Cyper-

vin» (StU IX s. 19 och 34; musikkommentaren s. 228).

Melodin är okänd.

»Nå, ödmjukaste Tjenare, tusend stor
tack» (s. 198).

Visan har säkerligen sjungits. Närmast till hands torde

Fr. Sg nr 9 vara: »Nå ödmjukaste tjenare, gunstig Herr

Värd». Denna melodi har också Flodmark föreslagit

(K. B., handskr. R. 32: 4 s. 33). För melodin hänvisas till

musikbilagan nr 2.
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»Glada E i f v i k 3
fåfängt m er» (s. 199).

Enl, Carlén IV s. 376 är melodin till denna sång den-

samma som till Fr. Ep. nr 4S, »Solen glimmar, blank och

trind». Dikt och melodi återges i musikbilagan som nr

11. Upprepningen av den näst sista raden medför givet-

vis en omtagning av motsvarande taktpar, vilka lämpli-

gen utföras med lägre styrkegrad, som ett eko.

»Svensk-sund, h v a r vik» (s. 202).

Har säkerligen sjungits; någon melodi har icke kunnat

fastställas.

»Bland Strids männerna van» (s. 203—
204).

Vhw IV s. 106 hänvisar till »Borgerskapets Tapto»,

en marsch, som man hade väntat sig skulle ha följt med
Stockholms borgerskaps militärkårers arkiv. Noggranna

undersökningar i detta arkiv (förvarat i Stockholms stads

arkiv) ha dessvärre givit negativt resultat. Möjligt är att

borgerskapets musikkår lånat någon marsch (betecknad

som »tapto» eller icke). Bekant källmaterial har emeller-

tid icke kunnat lämna stöd för att någon viss marsch an-

vänts för detta syfte.

»I Rikets värt du krönt din ridders-
manna-klinga» (s. 205—206).

Som melodi anger Vhw IV s. 121: »Ack om vår sol

en klarnad», d. v. s. »På Claes på Hörnet den 21 nov.

1789» (se Carlén IV s. 171), som skrevs för en fest som

hölls av Stockholms borgerskaps officerskår. Samma me-

ter har Bellman använt för andra dikter, för »Kring
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Psyches buste» den 2 nov. 1789 (se nedan nr 210) och

för »Pastoral . . . den 25 april 1790» (se Vhw IV s. 126).

Sondén (VI s. 372) anmärker vid sistnämnda dikt: »Melo-

dien uppgifves vara af Haydn, och är troligen densamma

som den nyss åberopade 'Ack! om vår sol en lugnad mor-

gon återsände'» — en skäligen otillfredsställande upplys-

ning. Melodien har sålunda icke kunnat fastställas. Den
metriska uppbyggnaden, kännetecknad av omväxlande

korta och långa rader, ger vid handen att melodien san-

nolikt varit sammansatt av en rad delmotiv. Det är där-

för troligt att dess komponist tillhör wienklassikernas

krets.

»Re'n bland Kämparne van» (s. 207).

Vhw VI s. 292 anger, att melodin är »Voglers marsch

i Gustaf Adolph». Det förefaller dock som om här skulle

föreligga något missförstånd. Den enda marschen i denna

opera förekommer i andra akten scen 16. Den har Bell-

man använt till Fr. Ep. nr 53, »Vid ett stop öl». Denna

marsch passar emellertid icke alls till föreliggande dikts

meter och rytm. Kanske ett stycke av Vogler åsyftas som

visserligen har markerad rytm men icke åsatts beteck-

ningen marsch?

»Klang! Vid grind spelar jag» (s. 208—
209).

Här är det Bellman själv som i den inledande meningen

anger, att den blinde föredrog en melodi av Abbe Vogler,

som betecknas såsom »gudomelig». Av metriska skäl och

även med tanke på den utmålade situationen kan det icke

vara samma melodi som till närmast föregående dikt. Här

30. — Bellman. X.



ig8 Musikkommentar

måste det röra sig om en sång i folkvisans ton, som den

blinde sjunger; märk slutrefrängen (tre rader) och inner-

refrängen. Melodin är icke bekant.

»Kring Psyches buste» (s. 210).

Som melodi anger Vhw VI s. 295: »Ack om vår sol

en klarnad» (Carlén IV s. 171 f.); se anmärkningen ovan

vid s. 205. Melodin är okänd.

»Vänd om ditt glas, lätt eij din sand
utrinna» (s. 21 5).

Vhw IV s. 106 anger som melodi Fr. Ep. nr 30, »Drick

ur ditt glas», på vilken diktens anslag alluderar. Dikt och

melodi sammanförda i musikbilagan som nr 12 med den

modifikationen att diktens omfång fordrar att även tak-

terna 21—22 få underlagd text. Takterna 21—24 ha

därför satts lika med takterna 17—20.

»Granne, se på chartan bara» (s. 222).

Enl. Vhw IV s. 125 sjunges denna som »Nu har den

fördömda Kocken». Sondén VI s. 372 hänvisar för me-

lodin till Fr. Sg nr 37, »Glada bröder! när vi dricka».

Dikt och melodi sammanställda i musikbilagan som nr 13.

»Allarm, allarm! Hvad buller och
skri» (s. 224—225).

Vhw har ingen uppgift om använd melodi. Den mar-

kerade (punkterade) rytmen och bredden på verserna pe-

kar på att sannolikt en större militärmarsch har använts,

okänt vilken.
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»Bäst Mårten vid pulpeten» (s. 226— 228).

Sondén (VI, s. 245) uppger som melodi »Om ödet mig

skull' skicka» (Fr. Sg nr 45). Dikten, som uppvisar sam-

ma metriska schema som Fr. Sg nr 45 i stort sett, har lagts

samman med dennas melodi och återges i musikbilagan

som nr 14.

»Hör, Granne, än ett ord, min Vän»
(s. 231—232).

Enl. Eichhorn, 2 s. 324, skulle denna bordsvisa ha

sjungits såsom Fr. Sg nr 21, »Så lunka vi så småningom»,

vilket förefaller mycket rimligt med hänsyn till visans

innehåll. Jfr anmärkningen ovan vid dikten nr 50, s. 107.
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Förteckning på i kommentaren använda

förkortningar.

(Se ock s. 2-/.)

Atterbom = P. D. A. Atterbom, Svenska siare och

skalder VI: i (21a uppl.), Örebro 1863.

Björkman = A. Björkman, Bellmansforskning, Sthlm

1892.

Bou. = Bouppteckning.

Carlén = Samlade skrifter af Carl Michael Bellman,

utg. av J. G. Carlén, I-IV, Sthlm [1 8 5 5-] 1 86 1

.

Dalin = A. F. Dalin, Ordbok öfver svenska språket,

I-II, Sthlm 1850-53.

Eichhorn — Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny
samling, utg. av C. Eichhorn, I-II, Sthlm [1876-]

1877-

Elgenstierna = G. Elgeustierua, Den introducerade

svenska adelns ättartavlor, I-IX, Sthlm 1925-36.

Elers= Elers, Stockholm, I-IV, Sthlm 1800-01.

Fr. Ep. == Fredmans Epistel.

Fr. Sg= Fredmans Sång.

Förteckning pa
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Hellquist= E. Hellquist, Svensk etvmologisk ordbok,

ny uppl. 3 Lund [1935J1939.

ML = Mantalslangd.

SAOB = Ordbok öfvcr svenska språket, iitg. av Svenska

Akademien. I-XVIII, Lund 1898 o. f.

Sondén = J
r
alda skrifter af Carl Michael Bellman [utg.

av P. A. Sondén].. I-V% Sthlm 1835-36.

StU = föreliggande Standardupplaga,

TL = Taxeringslängd.

Westels Lex. = E. Jf
r

. Weste, Svenskt och Fransyskt

Lexicon, I-IT, Sthlm 1807.

K. A. — Kammararkivet.

K. B. = Kungliga Biblioteket.

L. U. B. — Lunds Universitetsbibliotek.

R. A. = Riksarkivet.

S. S. A. = Stockholms Stadsarkiv.

U. U. B. = Upsala Universitetsbibliotek.
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Register till kommentaren.

De rent språkliga förklaringarna äro i regel ej

registrerade. Ej heller musikkommentaren. Kursiv

anger mer utförlig kommentar.

PERSONREGISTER.

Adolph Fredric, 169.

Alcgrcn, J. A., 14.

Almqvist, C. J. L., 148.

Angerstein, j. R„ 53.

Arenander, A., 49, 146.

Arcnandcr, Carolina, 49.

Armfelt, G. M., 119, 162, 164.

Badin, A., 135.

Bagcr, H., 97.

Bassi, Ch., 148.

Bassi, Giovanna, 148, 149 (bild),

150.

Bassi, Johanna Fredrica, 148.

Beckcr, A., 40.

Beckman, 77.

Bellman, A., 54.

Bellman, C., 54, 61, 99, 129.

Bellman, E., 55, 57, 61.

Bellman, G., 38, 99.

Bellman, Lovisa, 131.

Benedictius, M., 21, 137.

Bentzelstierna, M., 93.

Bergklint, O., 14.

Bergman, Agatha Elisabeth,

138.

Bergman, Albertina, 138.

Bergman, C. F., 53, 54, 138, 160.

Bergström (Fader B.), 24.

Bielke, C, 39.

Birger Jarl, 170.

Björck, Sven S : son, 121.

Björkman, H., 110.

Björkman, J. X., 125.

Björkman, Maria, 111.

Björnberg, C., 75.

Blad, A., 55 (bild), 113, 115,

118, 135.

Bleumortier, ]. G., 76.

Blix, M., ISO, 151 (bild).

Boerhaave, H., 145.

Borgman, Maja Lisa, 27.

Branting, Hj., 89.

Branting, J-, 89.

Brinckman, Chr., 14.

Bruse, O. von, 44.

Bäck, C. F., 177.

Calcagni, kastrat, 27.

Carlenius, N., 96.

Carlson, G. von, 42, 43 (bild),

78.
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Chapman, F. H. af, 63, 80.

Chapman, Hedvig Susanna, 63,

118, 146.

Chapman, W., 63.

Clewberg, A. N., 36.

Collin, P., 91.

Cretzmer, C. O., 12.

Creutz, G. Ph., 43.

Dalin, O. von, 30.

De Broen, Maria- Elisabeth, 27.

Desguillons, Anne Marie, 14g.

Desguillons, J. S., 150.

Desprez, L. ]., 119.

Diiben, C W. von, 81 (bild).

Ehrensvärd, A., 141, 162.

Ehrensvärd, C. A., 43, 160, 161

(bild), 168.

Ek, Fredrica Maria, 97.

Ek, J., 97 .

Ekestubbe, J. L., 70.

Ekman, ]., 165.

Elfman, A., g2.

Elin, "Kapten E.", 136.

Enander, M., 87.

Engeström, L. von, 93.

Envallsson, C, 58. .

Ericsson, Nils, g, 11.

Estenberg, C, 52.

Fahlberg, Helena (Platskan),

12.

Fischer, A., 53.

Floor, C, 101.

Floor, P., 102.

Floor, Regina Christina, 102.

Fredric I, 123.

Friedlein, Carolina, 54.

Friedlein, Elisabeth, 54.

Fries, N., 52.

Frisch, C. G., 35.

Fuhrman, P. H., 99.

Fyrberg, A., 103.

Fyrberg, Fredrica, 103.

Georgii, F. W., 118.

Georgii, G. E., 118, 144.

Georgii, Maria Eleonora, 118,

146.

Gjörwell, C. Chr., 38.

Gothus, Petrus Johannis, 38.

Gottleben, Brita Christina, 128.

Gramsdorff, P. N., 89.

Granschoug, J. F., 21.

Gripenstierna, J., 50.

Groth, L. T., 19, 83, 88.

Grundel, J. F., 52.

Grönlund, Jeanne Marie, g8, 99,

117, 131.

Grönlund, Maria Engel, gg, 100.

Hagel, C, 165.

Hagman, Sophie, 10.

Halenius, E., 129.

Hallencreutz, Beata Maria, 30,

104.

Hallencreutz, J. E., 30, 131.

Hallman, C. I., 28, 29 (bild), 58.

Hammarlund, .P., 52.

Harrington, S., 27.

Harthin, J. Chr., 123.

Hedman, A., 21.

Heijkenskjöld, D., 30.

Heijkenskjöld, Ulrica Lovisa,

30.

Heland, Catharina Charlotta

von, 135.

Heland, J. von, 135.

Heland, Margaretha, 135.

Helin, P. P : son, 154.

Hermansson, M., oj.

Hilleström, P., 44, 80, 158, 159.

Holm, Anders Månsson, 86.

Holmström, C. M., 125.

Holmström, Fredrica Charlotta,

125-

Holmström, M. D., 74, 125, 126

(bild).

Holmström, Ulrica Sophia, 125.

Horn, F., 96.

Högström, 88.

Jernfeltz, N. F., 46.

Jungstedt, C. J., 138.
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Kaulbars, L. F. von, 154.

Kempensköld, D., 51, 52, 58, 87,

89, 90, 139.

Kempensköld, Gustaviana Char-
lotta, 51, 90, 157.

Kexel, O., 102, 113.

Kiellman, A., 167.

Kirstein, A. U., 135.

Knap, 70.

Knape, N., 71.

Knapp, J. R., 70.

Knös, O. A : son, 133.

Kock, F., 106.

Kraus, J, 57-

Kusel, C. G., 62.

Kiisel, Catharina Christina, 62.

Lagerbring, C, 46.

Lannér, I., 52.

Laudon, G. E. von, 112.

Le Griel, Ch., 148.

Le Griel, Margueritte, 148.

Lenngren, Anna Maria, 102.

Leopold, C. G., 162.

Lewin, A. L., 40, 126.

Lewin, F. W., 126.

Lewin, G., 40.

Lewin, Maria, 40.

Lidner, B., 33, 94, 118.

Lilliehorn, P., 154.

Lindberg, Helena, 128.

Lindberg, J. H., 127.

Lindeblad, J., 94, 95 (bild).

Lindeblad, Magdalena, 96.

Lindström, Anna Margaretha,

16, 58, 72, 122, 124, 174.

Lindström, G., 99.

Lindström, M., 15, 17, 52, 53,

58, 96, 122, 174.

Lindström, M. d. y., 16, 99.

Lissander, A., 34.

Lissander, Inga, 34.

Lovisa Ulrica, 22, 82.

Lundberg, kusk, 17.

Lundström, C. J., 176 (bild).

Luther, Catharina von Bora,

175.

Luther, M., 175.

Löndahl, Anna Brita, 89.

Mollberg, 23.

Munck, A. F., 148, 167.

Muller, Caroline, 27.

Muller, Chr. F., 27.

Möller, A. W., 52.

Noér, E., 40.

Norberg, J., 9.

Norstedt (Nordstedt), P., 19.

Nycop, J., 35.

Oxenstierna, J. G., 43, 44.

Pagander, J. F., 52.

Palmstedt, Gustava, 106.

Personne, C. W., 52.

Pfeiffer, J., 40, 41 (bild), 77,

Pilgren, Christina Sophia, 111.

Pilgren, J., 111.

Plantin, Z., 47.

Plat, Lovisa von (Platskan), 12.

Pohnsen, H., 168.

Price, cirkusledare, 700.

Quiding, B. Chr., 128.

Quiding, B. Chr. d. y., 134, 135.

Quiding, Helena, 36, 114, 127
(bild), 129, 134, 177.

Ramklou, Inga Brita, 108.

Ramklou, J., 107.

Riseli, Elisabeth Beata, 30, 104.

Riseli, Greta Caj sa, 129.

Risell, T., 30, 104.

Riseli, N., 129, 130 (bild).

Risell, Ulrica Maria, 30, 38.

Risteli, A. F., 98.

Robsahm, J., 121.

Rosén, G., 82.

Rosén von Rosenstein, N., 171.

Rosenstein, N. von, 171.

Rundborg (Rundberg), 11.

Rålamb, C, 82.

Rålamb, Ulrica Eleonora, 82.
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Sahlbom, traktör, 166.

Sandvall, J. G., 8g.

Sandvall, Maria Gustava, 8g.

Sasse, C, 52.

Schagerström, E., gi.

" Schagerström, Greta Caj sa, 30,

12g.

Schagerström, J. O : son, 30, 91,

129.

Schagerström, Lovisa, gi.

Scharff, P. H. F., 52.

Schnell, Chr. H. von, 168.

Schnell, Mertha Helena von,

168.

Schröderheim, Anna Charlotta,

22.

Schröderheim, Anna Margare-
tha, 23.

Schröderheim, E., 22, 43, 4g, 78,

82, 167.

Schröderheim, J., 23.

Schultz, J. G., ig.

Schulzenheim, C. F. von, 55,

144, 145 (bild).

Schulzenheim, D. von, 144.

Schön, Giovanna, se Bassi.

Schön, J. M., 148.

Schön, P. H., 148, 150.

Sergell, Chr., 142.

Sergell, J. T., 43, 62, 141, 142

(bild), 143 (bild), 161, 164,

165.

Sevenbom, J., 51, 90.

Sevenbom, Johanna, 00.

Sheldon, F., 53.

Signor, 71.

Siölin, A., 52.

Sjödin, Carolina Petronella, 97.

Sjödin, J. D., 06.

Sjödin, O., 97.

Skytte, Anna Lovisa, 58.

Skytte, H. J., 58, 59 (bild).

Sophia Magdalena, 33, 155.

Sparre, C, 166.

Spegel, H., 82, 86.

Spörger, S., 123.

Stedingk, C. von, 155, 163.

Stedingk, V. von, 163.

Stenborg, C, 98, 109.

Stillman, Anna Johanna, 121.

Stillman, Esther Christina, 121.

Stillman, J. C, 121.

Sträng, C. W, 83.

Strindberg, A., 165.

Strömberg, krutmästare, 70.

Swedenborg, E., 137.

Säfström, Eleonora, 10g, 110

(bild).

Tellerstedt, D., 53.

Tersmeden, C, 104.

Toll, J. Chr., 43, 78, 79 (bild).

Tolstadius, E., 65.

Torpadius, T. I., 70.

Tottie, Ch.,"62.

Troil, U. von, 36, 37 (bild).

Trähand, se Norstedt.

Törneros, A., 35.

Törneros, Christina Gustava,

55-

Törning, Beata, 104.

Törning, J. Chr., 104.

Uggla, L. M., 49.

Ugglas, Carolina af, 73.

Ugglas, S. af, 73.

Uhrström, C. M., 147.

Uttini, F., 27.

Wachtmeister, C. A., 73, 74.

Wallius, Laurentius Olai, 38.

Wallquist,' S., 54, 57-

Wallöf, J. M., 52.

Wasa, Cecilia, 58.

Wendelius, A., 105 (bild).

Wendelius, Anna Brita, 106,

107 (bild).

Wendelius, Anna Christina, 106.

Westerhoff, P., 70.

Westman, A. L : son, 23, 25, 35,

92, 120.

Westman, Elisabeth, 120.

Westman, J., 23.

Westman, L. L : son, 25.
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Westman, Sara, 25.

Wetterstedt, N. af, 135.

Wettz, G., 77, 164.

Wetz, J., 77, 164.

Widman, Helena Margaretha,

75, 76, 77, 88, 112, 154, 156,

158, 159-

Widman, P., 59, 72, 75, 77, 88,

112, 150, 152, 155, 156, 158,

172, 173, 174.

Völschow, C. M., 52, 54, 58, 77,

131, 138.

Yxkull, A. D. von, 108.

Zachau, D., 62.

Zettherman, M., 48, 67.

Ågren, J., 91.

Åkerlund. (Åkerland), E., 118.

Vogler, G., 31, 32 (bild). Öhrn, N., 21.
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Alnäs, 62.

Anneberg, 105.

Arbottna, 40.

Barnhuskällargården, 100.

Bellevue, 166.

Borgvik, 91.

Brännkyrka, 170.

Bäckens värdshus, 177.

Caj sa Rultas brunn, 140 (bild).

Canton (Drottningholm), 148.

"Carthago", 76.

China (Drottningholm), 148.

Clas på Hörnet, 47, 108.

De Broens kaffehus, 27.

Dimanders tobaksspinneri, 65.

Djurgårdsbrunn, 63, 146.

Drottninggatan, 132 (bild).

Dufvan, go.

Elfvik, 75 (bild), 77, 112, 150,

153, 155, 156, 158, 172, 173-

Elgsö, 162.

Engelska Källaren, 27.

Essingen, Lilla E., 76.

Fiskarhamnen, 65.

Fållan (Follan), 67, 71.

Första Torpet (Kräftriket), 84,

85, (bild).

Gröna Gången, 65.

Gåshaga, 150.

Gävle, 87.

Haag, 60.

Haarlem, 60.

Haga, 166.

Hagalund, 166.

Helicon, 36.

Hofva, 95, 96.

Holland, 59.

Hudiksvall, 87, 96.

Hummersberg, 144.

Hustega, 173.

Ingeberga, 35.

Ingenting, 165.

Ingo, 162, 164.

Jaktvarvet, Kungl., 51, 52, 89,

91, 97-

Järva, Neder-Järva, 167.

Karlstad, 120.

Kronan, apotek, 118.

Kronobränneriet på Kungs-
holmen,. 15, 16 (bild), 17, 58,

72, 84, 122, 174.

Kronobränneriet på Ladugårds-
landet, 19, 83.

Kräftriket, se Första Torpet.

Kungsholms klockstapel, 174.

Larsbo bruk, 104.

Laxhammars bruk, 104.

Ludwigsberg, 40.

Lutebol, 9.

Långnäs, 173.

Maja Lisas kaffehus, 27.
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Maria kyrka, 32.

Mummens, 131, 132 (bild).

Muskö, 40.

Mälby, 44, 45 (bild), 78, 79-

Mäster Anders, 52, 86 (bild),

137.

Mölna, 102.

Norrbacka, 164, 165 (bild).

Norrtull, 166.

Nyby bruk, 108.

Nysund, 49.

Odensviholm, 21.

"Ophir", 76.

Parkumäki, 155..

Porkala, 163.

Riddarholmens församling, 83.

Rosenhanes palats, 67.

Rutens gränd (trappor), 23.

Rålambshof, 136.

Sabbatsbergs brunn, 113 (bild),

114, 115, 116.

Sabbatsbergs värdshus, 102.

Salpetersjuderi, 136, 137.

200

Serafimerlasarettet, 49, 50, 118,

144, 178.

Skanstull, 138.

Skärva, 80.

Solbaddet, 166.

Spinnhuset på Långholmen, 11 o,

112.

Spinnhuskyrkan, 112.

Stadshagen, 137.

Stora Nygatan nr 20, 56 (bild).

Svartsjö, 22.

Svensksund, 161.

Taxnäs, 21.

Telje (Södertälje), 176.

Tjälvesta, 51, 58.

Tolstadii grotta, 64.

Trosa, 9.

Ulricehamn, 94, 100.

Upsala högar, 134.

Wendel, 106.

Vårdinge, 44.

Västeråker, 39.

Årsta, 168, 169 (bild).

Östanvik, 152.
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III.

REGISTER TILL ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR.

Allmogedräkt, 124.

Allongeperuk, 123.

Aprilnarr, 172.

Arack, 13g, 174,

Arla Coldinuorden, 75.

Arméns Flotta, 13g.

Atles ö, 162.

Ballad, 30.

Bibelkommissionen, 167.

Blankard, 175.

Bout-rimés, 77.

Brandvakt, 120.

Branicula, 24.

Canapé, 74, 124.

Canon (sång), 147,

Chaise, 84, 156.

Cirkus, 100.

Citron (som sorgens sinnebild),

102.

Cochlearia, 146.

Confonium, 167,

Cymbal, 27.

Cypress, 103, 119.

Dalkullor, 148.

Diskontlån, 775.

Etamin, 20.

Fadderkedja, 105 (bild), 106.

Fardag, 172.

Firabend (fyraben), g8.

Fortuna, 158.

Fållbänk, 128.

Galär, 13g.

Göta Par Bricole, 52.

Hatt-kokard, 60.

Härvel,

Jakt (fartyg), 10g.

Jalappa, 144.

Tass, 93.

Karpus, 155.

Kassian, 65.

Klenät, 77.

Kommerskollegium, 9, 10, II,

Kryddbodborste, 84, 132 (bild).

Kungsholmsklubben, 51, 58, 87,

88.

Kyller, g6.

Käpp och krycka, 66, 117.

Lanterna, 95.

Lever du Roi, 80.

Magnetism, Animal M., 137.

Mandelmjölk, 74.

Mannavif, 93.

Mårtensfirande, 15, 174, 175.

Nummerlotteriet, 81, 97, 103.

Oljekvist, 120.

Palt, 112.

Panacée, 10g.

Par Bricole, 17, 28, 47, 67, 72.

Pomponger, 31.
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Frestav, 20.

Rack, se Arack.
Renetter, 66.

Riddarhuskonsert, 26.

Rom (brännvin), 13g.

Rumormästare, 115, 116 (bild).

Sankt Eriks bild, 88.

Seidschiitzervatten, 64.

Seltzervatten, 64.

Sinclairsvisan, 68.

Spaavatten, 64.

Staket, Stadens S., 07.

Stjärngossar, 22.

Surtout, 53, 102.

Tandprotes, 120.

Tobits bok, 167.

Tumlare, 66.

Utile Dulci, 108.

Vargar, 42, 76.

Åbon, 160.







ANMÄLAN.

Annu ett och ett halvt sekel efter Carl Michael

Bellmans död saknas en fullständig, allsidigt

kommenterad upplaga av hans samlade • skrifter. Den
hittills fullständigaste bellmansupplagan, den Carlénska,

som utkom för 100 år sedan, är alldeles utgången ur

bokhandeln och kan i varje fall icke av vår tid

godtagas som en diktaren värdig standardedition.

Det 19 1
9 bildade Bellmanssällskapet, vilkets ända-

mål är »att främja och sprida kännedom om Carl

Michael Bellman, hans diktning och hans tid», har

fattat som en uppgift att söka gälda den skuld,

vari svensk kultur genom sagda försummelse häftar

till skaldens minne, och ombesörjer utgivandet av en

standardupplaga av hans verk. I detta syfte har säll-

skapet tillsatt en särskild redaktionskommitté, numera

bestående av professorerna Carl Ivar Ståhle och Elias

Wessén samt förste bibliotekarie Nils Afzelius.

Då bellmansdiktens egenart emellertid endast kan

fullt förstås av den, som äger kännedom om den

miljö, som är diktvärldens reella underlag, förses edi-

tionen med en brett lagd, sakförklarande kommentar.

Musiktexten blir även kommenterad med undersökningar

om melodiernas ursprung etc.

Upplagan skall omfatta skaldens samtliga verk.

Hittills C 1 9 5 7) föreligga 10 volymer, nämligen Fred-

mans Epistlar, Fredmans Sånger, Bacchanaliska

Qwäden och En stuf rim, Bacchi Orden, Bacchi
Tempel, Dramatiska arbeten, Dikter till Gustaf
III och konungahuset samt Dikter till enskilda

del I, II och III.

ALBERT BONNIER.
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